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Deinze/Nevele moet Deinze/Nevele blijven
Terwijl de meeste politieke partijen het
vooral over zichzelf hebben en uitpakken met kandidaten, wil het Vlaams
Belang in Deinze dit uitdrukkelijk niet
doen. Wij willen vooral ons oor te luisteren leggen bij u. Want gaat het niet
om wat de Deinzenaar/Nevelenaar
zelf wilt de komende zes jaar?
De verkiezingen in oktober moeten
vooral een inhoudelijke keuze zijn voor
de burgers. Of het nu gaat over de
mobiliteit, over de veiligheid of over
de vervreemding van onze steden, de
keuze is aan u.
Voor het Vlaams Belang wil dit zeggen
dat we Deinze/Nevele haar eigenheid

willen laten behouden. In de zeventien deelgemeenten moet het landelijk
karakter zo veel als mogelijk bewaard
worden.
Wij willen geen verdere verstedelijking
en Gentse (mis)toestanden (denk maar
aan de criminaliteit, de problemen met
krakers, de toevloed van Roma-zigeuners, de samenlevingsproblemen met
vreemdelingen die zich weigeren aan
te passen,…) buiten de grenzen van
Deinze/Nevele houden.
Maar wij willen vooral weten wat u
denkt over een aantal zaken. Daarom
geven we het woord aan u via de enquête die u (al dan niet anoniem) ons

kunt toesturen of – nog gebruiksvriendelijker – op het internet kunt invullen.
Wij willen dat de politiek luistert naar
u. En het Vlaams Belang wil daar alvast
als eerste het goede voorbeeld in geven.
Ortwin Depoortere
Lijsttrekker
Vlaams parlementslid

De zelfbedieningscultuur: één jaar later
De Vlaamse graaicultuur
Vorig jaar werden grote discussies
gehouden over de schandalen die
kwamen bovendrijven vanuit de intercommunales. In Vlaanderen heerste
een graaicultuur zoals in Gent waar
sommige schepenen kwistig vergoedingen rondstrooiden. En ook N-VA’er
Siegfried Bracke bleek naast zijn job
als parlementsvoorzitter – goed voor

305.130 euro – nog een centje bij te
verdienen als ‘adviseur’ van Telenet.
Het waren allemaal pijnlijke symptomen van een oude politieke cultuur
waar de ‘ons-kent-ons’-mentaliteit
hoogtij vierde.
Hoe zit het in Deinze/Nevele?

hieronder ook de top-6 uit Deinze/Nevele van de meeste bezoldigde mandaten, ambten en beroepen in 2016 (te
vinden op www.cumuleo.be). Kwestie
dat u weet waar de burgemeester en
schepenen hun zuurverdiende centen
halen.

Omdat de burger volgens ons nooit
genoeg geïnformeerd kan zijn, vindt u

Onze voorstellen
De publieke opinie is het terecht beu dat politici zichzelf bedienen, terwijl de politiek eigenlijk het volk moet dienen. Daarom
diende het Vlaams Belang reeds vorig jaar voorstellen in om komaf te maken met de wantoestanden.
• sluit de achterpoortjes in de wetgeving die er nu voor zorgen dat er bij maar liefst 85 procent van de intercommunales geen
enkele begrenzing is van presentiegelden
• beperk het aantal mandaten in de intercommunales zelf
• herschik de bevoegdheden (bvb. energiedistributie van de gemeenten naar het Vlaamse niveau)
• meer toezicht op en openbaarheid van de werking van intercommunales

Vlaams Belang zoekt M/V met idealisme!
Kandidaten gezocht!
Bent u ouder dan 18 en uit het goede
hout gesneden? Eventueel rad van
tong maar vooral vol overtuiging
om met ons op de bres te staan voor
Deinze/Nevele? Voelt u die politieke
kriebels?

Bovendien willen we ook personen
die zich kunnen vinden in ons programma de kans geven om zich kandidaat te stellen voor onze gemeenteraadslijst. Als u dus mee de kleuren
van onze gemeenten wilt verdedigen,
mag u zeker eens contact met ons opnemen!

Aarzel dan niet langer en neem contact op met ons voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn
immers op zoek naar m/v met idealisme om zich in oktober met ons aan
de kiezer aan te bieden.

Ortwin Depoortere, lijsttrekker
ortwin.depoortere@vlaamsparlement.be
0496/40.38.18
Olaf Evrard, voorzitter
olaf.evrard@telenet.be
0475/73.02.45
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Uw mening
is van
Belang!
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NEVELE

Wat zou u als eerste veranderen in Deinze/Nevele?

heid

Wat zijn volgens u de belangrijkste 3 uitdagingen voor
Deinze/Nevele?
Mobiliteit/parkeren
Vervreemding
Veiligheid
Belastingen
Identiteit

Ouderenbeleid
Kind- en gezinsbeleid
Inspraak
Armoede
Andere:

heid

Wat vindt u van de volgende stellingen?
1. Deinze moet vooral Deinze blijven. We moeten de vervreemding stoppen.
Helemaal eens

Eens

Noch eens, noch oneens

Oneens

Helemaal oneens

2. Het gemeentebestuur moet meer doen om jonge gezinnen aan te trekken.
Helemaal eens

Eens

Noch eens, noch oneens

Oneens

Helemaal oneens

3. Deinze moet meer doen om onze Vlaamse cultuur te promoten.
Helemaal eens

Eens

Noch eens, noch oneens

Oneens

Helemaal oneens

Oneens

Helemaal oneens

Oneens

Helemaal oneens

4. Deinze heeft te veel pestbelastingen.
Helemaal eens

Eens

Noch eens, noch oneens

5. Een schepen voor senioren is een goed idee.
Helemaal eens

Eens

Noch eens, noch oneens

DEINZE

NEVELE

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. U bent halfweg. Vlaams Belang Deinze-Nevele wil
hiermee de visie van zo veel mogelijk inwoners verzamelen. Vergeet de vragenlijst niet op te sturen
naar Zonneschijn 26, 9800 Deinze of Reibroekstraat 48, 9850 Hansbeke.
heid

Wat vindt u van de volgende stellingen?
6. Het gemeentebestuur doet te weinig om de middenstand te ondersteunen.
Helemaal eens

Eens

Noch eens, noch oneens

Oneens

Helemaal oneens

Oneens

Helemaal oneens

7. Windmolens in Deinze zijn een goed idee.
Helemaal eens

Eens

Noch eens, noch oneens

8. De gemeentelijke dienstverlening is heel klantgericht.
Helemaal eens

Eens

Noch eens, noch oneens

Oneens

Helemaal oneens

9. De inwoners hebben voldoende inspraak in het gemeentebestuur.
Helemaal eens

Eens

Noch eens, noch oneens

Oneens

Helemaal oneens

Oneens

Helemaal oneens

10. Er zijn te veel inbraken in Deinze/Nevele.
Helemaal eens

Eens

Noch eens, noch oneens

11. Het gemeentebestuur luistert voldoende naar uw bezorgdheden en problemen.
Helemaal eens

Eens

Noch eens, noch oneens

Oneens

Helemaal oneens

Wat vindt u het sterkste punt van het Vlaams Belang?

DEINZE

NEVELE

Enkele persoonlijke gegevens:
Beroep:
Arbeider
Bediende
Ambtenaar
Zelfstandige
Geslacht:

Werkzoekende
Gepensioneerde
Student
Andere:
Man

Vrouw

Geboortejaar:
Voor welke partij zou u bij de
volgende verkiezingen stemmen?

CD&V
Open Deinze
N-VA
sp.a
Groen-Rood

Vlaams Belang
Democratische
Burger Alliantie
Zeg ik liever niet

Heeft u ooit voor het Vlaams Belang
gestemd?

Ja
Nee
Zeg ik liever niet
Voor welke partij stemde u bij de
vorige gemeenteraadsverkiezingen?

Wilt u de resultaten van deze bevraging ontvangen?
Ja, bezorg me de resultaten:
Voornaam:
Naam:
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
E-mail
GSM

Tel

Ik wil meer info over het Vlaams Belang.
Ik wil lid worden van het Vlaams Belang.
Ik wil meewerken met de campagne.
Vlaams Belang Deinze/Nevele
Reibroekstraat 48 | 9850 Hansbeke
deinze-nevele.vlaamsbelang.org
0475/73.02.45

Akkoord over een milieuvriendelijke campagne in Deinze ver weg:
CD&V, Open Deinze en N-VA keren schaamteloos hun kar
De 7 partijen die op 14 oktober een gooi
zullen doen naar uw stem in Deinze, besloten eensgezind om de koppen bij elkaar te steken om te overleggen op welke
manier zowel een propere als een milieuvriendelijke verkiezingscampagne kon
worden gevoerd. Maar dit akkoord liep
helaas al van in het begin mis. Ondanks
dit lovenswaardig gemeenschappelijk initiatief, besloot de N-VA dit punt toch al op
de gemeenteraad van Deinze te brengen
nog voor deze vergadering kon plaatsvinden.
Op een eerste vergadering in Deinze werden de standpunten van de verschillende
partijen voorzichtig en met respect voor
ieders visie afgetoetst. Op een tweede vergadering in Nevele zouden vervolgens de
concrete voorstellen in onderling overleg
geformuleerd worden. Uiteraard waren
deze voorstellen niet te nemen of te laten.
Het was de bedoeling om tot een gemeenschappelijke strategie te komen.

Het Vlaams Belang ging daar trouwens
het verst in. Ons voorstel was tweeledig:
1) Enkel gemeentelijk aanplakborden
en raamaffiches (geen tuinborden, geen
aanhangwagens, geen banners)

weten eveneens af te haken. De N-VA
nam godbetert zelf het eerste initiatief
in dit verband in de gemeenteraad van
Deinze. Van geloofwaardigheid en kazakkendraaierij gesproken! De sp.a,
Groen-Rood, de Democratische Burger
Alliantie en het Vlaams Belang bevestigden de wil om verder te onderhandelen
over een propere en milieuvriendelijke
campagne.

2) een gezamenlijk drukwerk dat in elke
brievenbus bedeeld wordt, en waarin alle
partijen op een vooraf afgesproken aantal bladzijden hun respectieve programma’s en kandidaten konden voorstellen

Ongeacht de verdere resultaten van dit
overleg heeft het lokale afdelingsbestuur
van Vlaams Belang de knoop al doorgehakt: wij zullen geen tuinborden, aanhangwagens en banners meer gebruiken.
Het Vlaams Belang zal zich beperken
tot het aanplakken van de gemeentelijke
borden. Ook hierin zijn wij rechtlijnig,
consequent en oprecht!

Maar CD&V liet het afweten (zogezegd
omdat hun campagne al vastlag). En inmiddels lieten Open Deinze en N-VA al

Olaf Evrard
Afdelingsvoorzitter
Provincieraadslid

Geslaagd eetfestijn Vlaams Belang Deinze – Nevele
Het eetfestijn 24 februari was een absoluut
succes. We mochten niet minder dan 186
eters verwelkomen. Dat waren er ruim 50
meer dan vorig jaar. Dit was trouwens het
eerste etentje na de fusie van de Vlaams
Belangafdelingen Deinze en Nevele. Een
dergelijke fusie moet duidelijk nog een
beetje groeien. Dat bleek uit het feit dat
nog niet zoveel leden en sympathisanten
uit Deinze de weg naar de Hansbeekse
gemeentezaal hadden gevonden. Maar
dit resultaat doet het beste voor de toekomst van onze partij in de fusiegemeente
Deinze verhopen!

Het welkomwoord werd uitgesproken door
afdelingsvoorzitter Olaf Evrard, zetelend
provincieraadslid en tevens lijsttrekker voor
het nieuwe provinciale kiesdistrict GentEeklo. Vlaams parlementslid en lijsttrekker
voor de gemeenteraadsverkiezingen Ortwin Depoortere hield de tafelrede. Daarna
mocht iedereen aanschuiven voor de stoverij van varkenswangetjes met frietjes (dit
alles naar believen), een typisch Vlaams
streekgerecht.
De hoofdprijzen van de traditioneel met
talrijke prijzen begiftigde tombola gingen

richting Deinze (ballonvlucht), Aalter (boerenhesp van 10 kilogram) en Wondelgem
(set schoonheidsproducten). Wij danken
dan ook iedereen van harte voor jullie talrijke aanwezigheid én steun.

Olaf Evrard
Afdelingsvoorzitter
Provincieraadslid

ONS LAND
EEN HART VOOR
ONZE MENSEN
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid?
De immigratiefactuur liep afgelopen jaar op tot 7,2 miljard euro.
Dat is 987 euro per Vlaming. Intussen bespaart de regering op de
kap van gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden. Meer
dan ooit tonen de feiten aan dat
massa-immigratie en sociale rechtvaardigheid onverenigbaar zijn.
Terwijl onder deze regering op een
jaar tijd 136.000 migranten het
land binnenkwamen en de uitkeringen aan asielzoekers met 114
procent stegen, sneed men steeds
dieper in het vel van de modale
burger. Langer werken, een indexsprong, verhoogde
taksen op water en
elektriciteit. De N-VA
stelde zelfs voor om
knieprotheses
niet
meer terug te betalen.
Intussen liggen
de pensioenen 40 procent
lager
dan in onze

buurlanden, is het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer
kan betalen met een
derde gestegen en leeft
1 op 7 landgenoten in
armoede.

Massaimmigratie
Sociale
rechtvaardigheid

Een greep uit de
immigratiefactuur
Asielopvang:

Vreemdelingen in
gevangenissen:

Sociale woningen
voor vreemdelingen:

€ 1,3 miljard
€ 260 miljoen

grenzen met
besparingen
op de kap van
onze
eigen
mensen
omdat het onaanvaardbaar is.

Onze economie
is sterk genoeg
€ 188 miljoen
Moslimaanslagen:
om een stevige
€ 4,7 miljard
Werkloosheidsuitkeri
sociale
zekerng
en
aan vreemdelingen:
heid
te
garan€ 808 miljoen
deren. Niet om
Bron: VBO, begroti
ng 2017, POD Maa
FOD werkgelegenhe
tsch
het
OCMW van
id, Agentschap Binn appelijke integratie,
enlands bestuur
de hele wereld te
blijven spelen.
Leefloon asielzoekers:

Het Vlaams Belang
verwerpt het links
model van open
grenzen en een open
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. Maar het verwerpt ook
het N-VA-model van feitelijke open

€ 375 miljoen

Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke
Vlaming 987 euro per jaar”

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar
0468 22 11 33 en ontvang een
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 Surf naar

vlaamsbelang.org/lidworden
 Mail naar
info@vlaamsbelang.org

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang

twitter.com/vlbelang

