De N-VA is al een aantal jaren de belangrijkste politieke formatie in Vlaanderen. Ook in de Merelbeekse
politiek is de N-VA een factor van betekenis. Onze
partij heeft 6 vertegenwoordigers in de gemeenteraad en 2 in de OCMW-raad. Het is een perfecte mix
van ervaring en jong enthousiasme. In deze brochure
stellen we deze mandatarissen graag aan u voor.
Onze mandatarissen worden ondersteund door een
uitgebreid partijbestuur. Op onze maandelijkse bestuursvergaderingen leggen we samen de partijstandpunten vast en krijgen activiteiten en initiatieven
(familiefeest, natuurwandeling, voordracht, campagne, …) vorm. Elk N-VA lid kan zijn stem laten horen
binnen de partij en door een engagement binnen het
bestuur wegen op het beleid.
De N-VA is een vrij jonge, politieke partij. Zij vindt
echter haar wortels in een Vlaams-nationalistische
stroming die in Merelbeke al decennia lang een bepalende factor is in het bestuur van de gemeente. U
verneemt er meer over in dit pamflet.

De Merelbeekse N-VA houdt er aan de burger te informeren over haar opinies en standpunten. Minstens driemaal per jaar krijgt elke Merelbekenaar ons
partijblad in de brievenbus. Wilt u meer weten over
onze werking en standpunten dan kan u steeds terecht op onze website (www.n-va.be/merelbeke),
onze
facebook-pagina
(www.facebook.com/
nva.merelbeke) of of kan u zich abonneren op onze
maandelijkse nieuwsbrief.
In dit document vindt u alle
adressen,
telefoonnummers en e-mailadressen
van onze bestuursleden en
mandatarissen. Aarzel niet
hen te contacteren als u
meer informatie wilt over
onze werking en standpunten.
Ivan Eeckhout
Voorzitter
N-VA Merelbeke

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het intern gebruik van de
diverse N-VA diensten. De wet van 8 december
1992 i.v.m. met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de
gegevens, het verbeteren of het verwijderen
ervan.



Verantwoordelijke uitgever : Ivan Eeckhout, Sint-Elooistraat 82, 9820 Merelbeke

De kracht van verandering! Ook in Merelbeke.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
 Ja, ik wil graag lid worden.
 Ik zou graag gecontacteerd worden door een N-VA bestuurslid.
 Ik zou graag de maandelijkse N-VA Nieuwsbrief ontvangen (via mail).
 De heer

 Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-Mail:

Terugsturen naar: N-VA Merelbeke, Sint-Elooistraat 82, 9820 Merelbeke of E-Mail: ivan.eeckhout@n-va.be

Merelbeke en het Vlaams-nationalisme: een rijke geschiedenis
Erfgenaam van de Volksunie
De N-VA-afdeling Land van Rode werd gesticht op 30 november 2001 en verenigde de Vlaamse nationalisten
van Merelbeke, Melle, Oosterzele en Gavere. De zelfstandige Merelbeekse afdeling van de N-VA zag het levenslicht in september 2009. In Merelbeke bestaat echter een sterke Vlaams-nationalistische stroming die heel wat
verder in de tijd teruggaat. De huidige N-VA-ers zijn de legitieme erfgenamen van de Volksunie.
Stempel op het gemeentelijk beleid
Sinds 1977 maakte onze Vlaams-nationalistische familie meermaals deel uit van het bestuur van de gemeente.
Op die manier kon zij haar stempel drukken op het gevoerde beleid.
Vooral op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening hebben de Vlaams-nationalisten in Merelbeke
baanbrekend werk verricht. Eén van de meest in het oog
springende realisaties was het Liedermeerspark. Daarnaast waren er de groene ruimtelijke plannen (BPA's) die
de open ruimte, de natuur en het landschap in het landelijke gedeelte van onze gemeente beschermen
(Scheldevallei, Gentbos en omgeving en de Makegemse
Bossen).
Ook op tal van andere beleidsdomeinen waren de
Vlaams-nationalisten de stuwende kracht. Wij denken
hierbij o.a. aan de installatie van het gemeentelijk containerpark, de uitgave van een gemeentelijk informatieblad, de speelpleinwerking, de uitbouw van een netwerk van fietspaden, de vernieuwing van tal van straten en
pleinen. Ook in de bouw van een nieuw gemeentehuis, zwembad en jeugdcentrum, de renovatie van de sporthal en de realisatie van twee nieuwe KMO-zones hadden wij een belangrijk aandeel.

N-VA pleit voor een duurzaam lokaal beleid in Merelbeke


Opbouwen van een financieel evenwicht.



Beheersing personeelsuitgaven en werkingskosten.



Handen af van de Makegemse bossen en open ruimten in onze gemeente.



Realisatie van een regionaal bos.



Meer openbaar groen om de woonkwaliteit in het Centrum en Flora te verbeteren.



Realisatie van een nieuw woon-en zorgcentrum.



Stimuleren van sociale huisvesting en nieuwe woonvormen voor jong en oud.



Ijsenbroek als wandelpark met speeltuin en volkstuincomplex.



Integrale aanpak van de onveiligheid met de nadruk op diefstalpreventie.



Strenge regie van openbare werken.



Regionale verkeersinfrastructuur en gemeentelijk wegennet op elkaar afstemmen.



Aanleg verdeelweg om doorgaand verkeer af te leiden en leefbaarheid Centrum te verhogen.



Realisatie regionaal bedrijventerrein.



Aanzwengelen lokale middenstand en winkelbeleid.

www.n-va.be/merelbeke

N-VA PARTIJBESTUUR MERELBEKE
Ivan Eeckhout
Voorzitter
°1960
Sint-Elooistraat 82
0479/72.02.51
ivan.eeckhout@n-va.be

BESTUURSLEDEN
Lieve Blomme, Hazelaardreef 30
0498/85.67.12 - lieve.blomme@n-va.be
Bea Coppens, Hundelgemsesteenweg 617
0496/99.25.17 - bea.coppens@n-va.be
Paul De Belie, Hundelgemsesteenweg 304/3
0475/72.58.60 - paul.debelie@n-va.be

Christophe Vanderschueren
Ondervoorzitter
Communicatieverantwoordelijke
°1982
Hendrik Consiencestraat 29
0470/78.24.15
christophe.vanderschueren@n-va.be

Jonas Coolsaet
Secretaris
°1989
Hundelgemsesteenweg 145/201
0497/38.71.85
jonas.coolsaet@n-va.be

Filip De Clercq, Laan Der Weggevoerden 2
0496/34.70.06 - filip.declercq@n-va.be
Nicole De Neve, Koestraat 13
0477/58.96.83 - nicole.deneve@n-va.be
Hendrik De Vis, Hundelgemsesteenweg 487
0474/98.16.38 - hendrik.devis@n-va.be
John De Vlaminck, Fraterstraat 160
0475/32.87.14 - john.devlaminck@n-va.be
Mieke De Vriese, Hundelgemsesteenweg 613
0496/44.85.31 - mieke.devriese@n-va.be
Martine De Zutter, Gaversesteenweg 132
0476/95.89.70 - martine.dezutter@n-va.be
Steven Gillesen, Hundelgemsesteenweg 903
0476/75.09.40 - steven.gillesen@n-va.be

Kristof De Puydt
Penningmeester
°1985
Koningin Fabiolapark 64
0475/32.87.14
kristof.depuydt@n-va.be

Guido Mortier, Otterbos 1
0474/99.61.85 - guido.mortier@n-va.be
Koen Tranchet, Potaardeberg 65
0497/72.77.32 - koen.tranchet@n-va.be
Paul Van Caneghem, Bergbosstraat 152
0477/51.64.36 - paul.vancaneghem@n-va.be
Sven Van Damme, Cornelis Sneyssenslaan 121
0477/51.79.51 - sven.vandamme@n-va.be

Evi Maes
Ledenwervingsverantwoordelijke
°1976
Lembergsesteenweg 110
0473/62.20.49
evi.maes@n-va.be

Annelies Van De Sype, Abrikozenstraat 3
0498/27.86.09 - annelies@n-va.be
Rosine Van Gysegem, Hundelgemsesteenweg 890
0474/98.96.70 - rosine.vangysegem@n-va.be
Jo Van Hoorebeke, Lembergsesteenweg 108
0479/55.07.89 - jo.vanhoorebeke@n-va.be

www.n-va.be/merelbeke

N-VA MANDATARISSEN MERELBEKE
GEMEENTERAAD
Hendrik De Vis (°1952) is oudschepen en docent aan de
school of Arts. Rik is gehuwd,
vader van 4 zonen en grootvader van 2 kleinkinderen.
Rik is ook provincieraadslid.

Evi Maes (°1976) is industrieel ingenieur en werkt als
technisch coördinator bij het
OCMW van Gent. Evi is gehuwd en moeder van 1 zoon
en 1 dochter.

John De Vlaminck (°1954) is
korpschef op rust van de politiezone Vlaamse Ardennen.
John is gehuwd, vader van 2
zonen en grootvader van 1
kleinzoon.
John maakt ook deel uit van
de politieraad.

Guido Mortier (°1955) is oudburgemeester en oud OCMWvoorzitter. Guido is gemeentesecretaris in Zingem. Hij is
gehuwd, vader van 1 dochter
en grootvader van 2 kleinzonen.

Mieke De Vriese (°1980) is de
vierde dochter van Marc en Annie, oprichters van de Maranni.
Mieke is de uitbaatster van de
frituur Fritissimo.
Mieke maakt ook deel uit van
de politieraad.

Bea Garré-Coppens (°1944) is
een gepensioneerde onderwijzeres van de Sint-Elooischool en
catechiste in de parochie. Bea is
gehuwd, moeder van 2 zonen
en grootmoeder van 6 tieners.

OCMW-RAAD
Jo Van Hoorebeke is een zelfstandig kinesitherapeute. Jo is
gehuwd, moeder van 3 kinderen en grootmoeder van 8
kleinkinderen.

www.n-va.be/merelbeke

Kristof De Puydt (°1985) is
klantenbeheerder bij het sociaal secretariaat Hulp Der
Patroons-Arista en penningmeester van N-VA Merelbeke.

