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V.U. Ivan Eeckhout
Sint-Elooistraat 82
9820 Merelbeke

Familiefeest
N-VA Merelbeke
Op zondag 29 mei bent u van
harte welkom in het
CC ’t Groenendal
(Brandegems Ham 5) voor ons
jaarlijks familiefeest. U kan die
dag genieten van een lekker
middagmaal en kennismaken met
ons nieuw bestuur, onze
gemeentelijke mandatarissen en
tal van N-VA-parlementsleden uit
onze provincie. In de namiddag
kan u bovendien nog deelnemen
aan een geleide wandeling in de
Scheldevallei.
Kaarten kosten 15 euro. Naar
goede gewoonte kan u kiezen
tussen stoofvlees, tong in de
maderasaus of een vegetarische
burger. Voor de kinderen bieden
we balletjes in tomatensaus aan.

Ambitie voor de toekomst
N-VA Merelbeke blijft groeien! Pas anderhalf jaar na onze eerste stapjes is het bestuur van N-VA Merelbeke al zo groot dat we onze vaste vergaderzaal in het gemeentehuis moesten inruilen voor een grotere. En ook die barst inmiddels uit haar
voegen.
100 %
De lokale bestuursverkiezing van 20 februari
was dan ook een succes. Het bestuur werd
gevoelig uitgebreid en
met Ivan Eeckhout
hebben we een nieuwe
voorzitter. Hij werd
met een monsterscore
van 100 procent verkozen. Ivan is een man
met ruime ervaring in
de politiek en een
Vlaams hart op de
Het nieuwe bestuur (niet voltallig op de foto)
juiste plaats. Hij volgt
brandt van ambitie.
Vincent Blansaer op,
die wegens tijdsgebrek
een stapje opzij zet. Hij blijft als ondervoorzitter wel de rechterhand van Ivan.

Bestellen kan bij Jo Van Hoorebeke
(0479 55 07 89).
Wij hopen u in grote getale te
mogen verwelkomen.

Ook bij de verkiezingen in hogere partijniveaus scoorde N-VA Merelbeke erg goed.
OCMW-raadslid Jo Van Hoorebeke werd verkozen tot lid van de partijraad (het op
één na hoogste orgaan binnen de partij) en de plaatselijke bestuursleden Vincent
Blansaer en Kris Van Caneghem maken nu deel uit van het arrondissementeel bestuur.

ONZE
MANDATARISSEN

EEN OP DRIE
Het nieuwe plaatselijke partijbestuur is na de verkiezingen onmiddellijk uit de startblokken geschoten. Naast het jaarlijks familiefeest staat er 7 oktober een voordracht
met Vlaams N-VA-minister Muyters gepland.
Met een bestuur van deze omvang zien we de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Het zal u niet ontgaan zijn dat we in 2012 met een eigen lijst opkomen. We zien
die verkiezingen met gepaste ambitie tegemoet. Bij de laatste federale verkiezingen
stemde 1 op 3 Merelbekenaars immers al op de N-VA.

Rik
De Vis

Dirk
Beke

Jo
Van Hoorebeke

In 2012 willen we in Merelbeke het beste resultaat neerzetten ooit behaald door een
Vlaams-nationalistische partij. En dat moet lukken, want Vlaams-nationalisme leeft
in Merelbeke. U mag dan ook veel van ons verwachten. Hou ons in de gaten op:
http://merelbeke.n-va.be.

In de kijker
Vanaf nu zullen we u in elk blad nader laten kennismaken
met enkele van onze nieuwe bestuursleden. We vinden het
belangrijk dat u ons leert kennen zodat u ons kan contacteren
met uw vragen en commentaren. Vandaag stellen we u John
De Vlaminck (57) en Evi Maes (35) voor.

JOHN DE VLAMINCK
Als we John de vraag stellen wat hem bij de N-VA
brengt, moet hij niet lang nadenken. “Met een naam
als De Vlaminck is de N-VA een voor de hand liggende keuze”, lacht hij. “Maar ik ben al van in mijn
jeugd een bewuste Vlaming. Ik heb ‘Leuven Vlaams’
van op de eerste rij meegemaakt.”
Na zijn studies criminologie kwam John bij de
politie terecht waar hij zich opwerkte tot korpschef
van de politiezone Vlaamse Ardennen. “Noodgedwongen schoof ik mijn politieke interesses opzij.
Als politieman moest ik onpartijdig blijven. Ik bleef
alles natuurlijk op de voet volgen, maar heb me in
mijn functie steeds neutraal opgesteld.”

EVI MAES
Evi en dochtertje
Nina in de pas
aangeplante
boomgaard in de
Kloosterstraat.
“Een initiatief dat
navolging moet
krijgen.”

De eerste stappen in de politiek van Evi Maes kwamen iets onverwachter dan die van John. “In september 2010 vroeg bestuurslid Jo Vanhoorebeke me
om bij het bestuur te komen. Ik had toen al verschillende aangename gesprekken met haar gehad. Mijn
eerste reactie was: ‘Waarom niet?’ Ik heb een gezonde portie boerenverstand en besef dat als ik iets
wil veranderen, de politiek de weg is daar naartoe.”
Hoewel je daaruit misschien zou kunnen afleiden dat
Evi’s eerste stappen als politicus niet heel bewust
zette, is dat toch niet waar. “Ik heb me altijd al aangetrokken gevoeld tot de N-VA. In eerste instantie
natuurlijk omdat ik me Vlaming voel. Maar ook de
nuchterheid en de verantwoordelijkheidszin van de
partij spreken me aan.”

John heeft er als voormalig korpschef
weinig moeite mee om iets uit te leggen.

Sinds vorig jaar is John met pensioen en kan hij zich
volledig op de lokale politiek gooien. Niemand in
zijn vriendenkring was verrast door zijn keuze voor
de N-VA. Het is John’s grote wens om van de N-VA
in Merelbeke de grootste partij te maken.
“Vanuit mijn vroegere job
heb ik alvast een natuur“Als gepensioneerd
lijke interesse in de thekorpschef kan ik nu
ma’s ‘veiligheid’ en
eindelijk kleur
‘mobiliteit’. Die ben ik nu
bekennen.”
aan het bestuderen om
aandachtspunten op te
sporen. Ook in mijn vrije tijd ben ik trouwens met
mobiliteit bezig. Ik kan me urenlang bezighouden
met modelspoorbouw (lacht). Na mijn drukke loopbaan moet mijn vrouw me nu alweer delen. Maar ze
ziet me graag opleven.”

“Verder deel ik het belang dat de N-VA hecht aan de
fundamentele waarden. Als moeder van twee jonge
kinderen zijn dat ook de waarden die ik in de samenleving wil houden voor hen.”
In de gemeente zijn er aantal domeinen waar Evi zich
op wil gooien. Door haar werk als technisch coördinator in het OCMW van Gent voelt ze zich nauw
betrokken bij maatschappelijke zaken als kinderopvang, goede huisvesting
voor iedereen en oude“De verantrenzorg.
woordelijkheidszin
van de N-VA spreekt
“Maar ook het milieu ligt
me aan.”
me nauw aan het hart. De
boomgaard in de Kloosterstraat, die er mede dankzij onze schepen Rik
De Vis kwam, is een initiatief dat navolging moet
krijgen! Zeker omdat ik, als mijn kinderen het even
toelaten, graag de loopschoenen aantrek. En dan is
een streepje groen wel zo aangenaam.”

Sociaal huis mag geen financiële strop worden
In het lokaal sociaal beleidsplan dat de gemeente
goedkeurde, is een van de prioriteiten een Sociaal
Huis. Terecht, maar N-VA Merelbeke stelt zich toch
vragen bij de keuze voor het Huis Hebbelinck als locatie. Dat kan volgens ons goedkoper en beter.
Een sociaal huis is een must in een moderne gemeente.
Zo komt er een centraal contactpunt voor al wie nood
heeft aan een bepaalde vorm van hulp. Die nood ligt
vooral in administratieve zaken zoals het informeren
naar en aanvragen van premies, het helpen zoeken naar de juiste instanties en het invullen van
bepaalde formulieren.

den ingericht als sociaal huis. Daarnaast komen ook andere gemeentelijke eigendommen in aanmerking.
Willen wij de schuldgraad van onze gemeente draagbaar houden voor de toekomstige generaties dan moet
er onder meer werk gemaakt worden van een financieel verantwoord patrimoniumbeleid. Vergeet ook niet
dat het invullen van een dergelijke loketfunctie degelijk opgeleide ambtenaren vraagt. Het lijkt ons logischer om vooral daarin te investeren.

1 MILJOEN EURO
Maar velen stappen niet graag naar het OCMW
of naar het gemeentehuis. Om de gevraagde laagdrempeligheid te realiseren moest er een nieuwe
locatie komen. De keuze viel op het Huis
Hebbelinck.
Om alles in orde te krijgen zou de gemeente pakweg 1 miljoen euro moeten investeren in de verbouwing. Om in eerste instantie de informatiedoorstroming te verbeteren door middel van de
inrichting van een contactpunt - wat eigenlijk
weinig meer is dan een loket - lijkt deze kostprijs
ons buiten verhouding.
INVESTEREN IN AMBTENAREN
De N-VA is van oordeel dat er in het centrum op korte
termijn goedkopere alternatieven zijn. Wanneer bijvoorbeeld de politie verhuist naar het project Arcadis
kunnen de vrijgekomen politiekantoren vrij snel wor-

Op de locatie van het huidig politiekantoor
kan het sociaal huis goedkoop,
snel en ook goed geïmplementeerd worden.

Handig om weten in Merelbeke
n De gemeente gaat twee bunkers van de bunkergordel in Munte opwaarderen. Onze vertegenwoordiger in het
Scheldelandschapspark Rik De Vis wist samen met de dienst Publieke Ruimte een subsidie van 13 000 euro in de
wacht te slepen. Hierdoor kunnen wij de cultuurhistorische erfgoedwaarde als oorlogsrelict en de landschappelijke en recreatieve waarde van de bunkers accentueren.

n In de Kloosterstraat is achter het nieuwbouwproject Kloosterhove een boomgaard van 5 000 m² met oude fruitrassen aangeplant, met niet minder dan 90 hoogstammen. Onze toenmalige schepen van Stedenbouw Rik De
Vis kon de ruimte inplannen als “groene toegang” naar het toekomstige sportpark Molenkouter.

n De politie van onze zone Rhode & Schelde maakt werk van de verkeersveiligheid. Bij snelheidscontroles in 2010
reed in de Polderstraat bijvoorbeeld 27 % van de chauffeurs te snel. In de Fraterstraat was dat maar 2 %. De controles zijn geen overbodige luxe. In Merelbeke hadden we in 2010 nog 348 ongevallen waarvan 84 met gewonden en 264 met stoffelijke schade.

n Het provinciaal zorgcentrum Lemberge sloot 2010 af met een verlies van 352 487 euro. 86 392 euro is voor de rekening van Merelbeke. De provincie past de rest van het verlies bij. In het centrum staan 236 bedden voor 40 tot
47 euro per dag. In 2011 starten onderhandelingen met de privésector voor de overdracht van het zorgcentrum.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.

Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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