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mensen uit jullie 
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de kamer van volks-
vertegenwoordigers 
te stemmen.”
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Zoals u van mij gewend bent geef ik graag de stand van 
zaken over het reilen en zeilen van onze mandatarissen. 
Waar zijn we mee bezig: vandaag en in de nabije toe-
komst? Het besturen van de gemeente is zoals steeds een 
intense bezigheid van onze interne ploeg, raadsleden, 
schepenen en burgemeester.

Eerst en vooral wil ik u bedanken voor de keuze die u 
gemaakt heeft op 14 oktober vorig jaar bij de gemeente-
raadsverkiezingen. Meer dan 36% van de stemmen kwa-
men dankzij u onze richting uit. In naam van de volledige 
partij willen wij u bij deze van harte bedanken. Tevens doe 
ik een warme oproep om ook op jullie steun te mogen re-
kenen voor de Vlaamse en federale verkiezingen die eraan 
komen op 26 mei. Voor de Vlaamse verkiezingen hebben 
we Jan Vermeulen - burgemeester van Deinze - die de 
plaats als lijstduwer bekleed. Op plaats 13, voor de kamer 
van volksvertegenwoordigers, kan u onze voorzitter van 
vrouw en maatschappij - Delphine Verschelde - terugvin-
den. Een unieke kans om deze mensen uit jullie directe 
omgeving in het parlement of in de kamer van volksverte-
genwoordigers te stemmen. In naam van Jan en Delphine 
alvast een hartelijke dank voor jullie stem op 26 mei.

Bent u zelf iemand of kent u iemand die positief wil 
meehelpen om de politiek in Deinze op een hoger niveau 
te tillen, dan bent u van harte welkom om contact op te 
nemen met ons. U kan mezelf, of secretaris Karen Steyaert 
steeds bereiken via de contactgegevens achteraan in dit 
schrijven. 

Op 3 februari van dit jaar mocht ik de fakkel van voor-
zitterschap overnemen uit de handen van Warnix Schel-
straete. Dit is een grote eer, maar tevens een enorme 
uitdaging om hetzelfde niveau te bereiken van wat Warnix 
verwezenlijkt heeft als voorzitter.

Verder zal ons dagelijks bestuur in samenwerking met 
alle mandatarissen er alles aan doen om Deinze in het 
land van Nevele een aangename en leefbare omgeving te 
maken met zorg voor de mens, dier en natuur.

MOUTON DIRK
VOORZITTER CD&V DEINZE

DEINZE - De fusiestad Deinze, Het Land van Nevele 
vaart op volle snelheid. De gemeenteraad, het schepen-
college, het bijzonder comité, het AGB en de adviesra-
den werden geïnstalleerd. We blikken even achterom 
met burgemeester Jan Vermeulen (CD&V), die in elk 
geval burgemeester blijft, wat er ook gebeurt op 26 mei 
2019.

GRONDLASTEN VAN 1575 NAAR 1100
We zijn momenteel nog volop bezig om de fusie te inte-
greren. Dat vergt nog veel tijd en geduld. Maar we keurden 
al een ferme belastingverlaging goed. De opcentiemen 
verlaagden naar 1100 opcentiemen. De gezinsbelasting en 
de bedrijfsbelasting viel weg in Nevele. In Deinze verlaag-
de de personenbelasting naar 7,2. Dat kan tellen, vind ik.

GROTER SPEELVELD
We werken in een groter speelveld. Dat vergt voor vele 
politici en ambtenaren een grote aanpassing. We analy-
seren de problemen alsof we in eerste klasse spelen. Zo 
hoort het want dat verdienen onze inwoners. We maken 
plannen op lange termijn en werken grondige participa-
tieavonden uit. We beginnen binnenkort in Nevele, om op 
die manier aan Nevele een grotere dynamiek te geven. 

DYNAMISCHE STAD
De aanpak van kleine problemen gaat ook sneller. We 
hebben een groter team om problemen aan te pakken. 
Vragen om speelterreinen, waar bepaalde wijken al jaren 
om vroegen, zullen volgend jaar gerealiseerd zijn. Het 
dossier van het voedselbos duurde ook vrij lang, vond ik. 
Maar dat is op zich vrij logisch. Onze inwoners vergeten 
dat een gemeente runnen op zich al heel veel inspannin-
gen vergt van het beleid en de administratie. Terwijl we 
allemaal onze dromen hebben voor nieuwe projecten.

BRUGGEN
Dit jaar komen er twee voetgangers- en fietsersbruggen 
bij. Deze in Nevele wordt vernieuwd. In Deinze komt er 
een nieuwe ophaalbrug. Ze kost meer dan voorzien, maar 
we haalden wel 2,3 mio € subsidies binnen voor dit pro-
ject. We hadden op deze subsidie niet gerekend, maar ons 
project en visie klopte alle andere Vlaamse steden.

ZORGZAME STAD
De sociale huizen werken intussen ook optimaal. We 
hebben in Deinze en in Nevele een goed team. We helpen, 
maar responsabiliseren ook. Maar we willen ook streng 
toekijken op wie misbruik maakt van mensen in armoede. 
Huisjesmelkers zullen ons binnenkort op hun weg tegen-
komen.

VERKIEZINGEN
De verkiezingen zijn altijd belangrijk. Als uw partij vraagt 
om mee te doen, moet je dit als burgemeester van de 
grootste CD&V-stad ook doen. Het is nodig dat we een 
directe lijn hebben met Brussel en hoe korter de lijn, hoe 
meer impact onze stad heeft. Zo simpel is dat. Kijk maar 
naar Aalter! Deinze is in oppervlakte de tweede stad van 
Oost-Vlaanderen, groter dan Kortrijk zelfs. Dan mag onze 
stem in Brussel best wat luider klinken.

JAN VERMEULEN
BURGEMEESTER VAN DEINZE

WOORD VAN  
DE BURGEMEESTER

BESTE INWONER  
VAN DEINZE IN HET LAND VAN NEVELE



Ter ere van de vijftiende verjaardag van Steunpunt Groene 
Zorg hebben minister van Landbouw en Plattelandsont-
wikkeling Koen Van den Heuvel (CD&V) en het stadsbe-
stuur van Deinze een bezoek gebracht aan zorgboerderij 
Hof ter Motte in Poesele. Steunpunt Groene Zorg onder-
steunt al vijftien jaar de werking van zorgboerderijen. Een 
van de meest bezochte zorgboerderijen is Hof ter Motte, 
het legkippenbedrijf van Danny De Paepe en Nadia Sucaet 
in de Oude Kerkstraat in Poesele. 

Boerin Nadia Sucaet legt zich vooral toe op de verbre-
dingsactiviteiten van het bedrijf en zo baat ze een edu-
catieve ruimte uit voor scholen, verenigingen en verga-
deringen. Zowel jongeren uit de bijzondere jeugdzorg als 
volwassen personen met een beperking vinden er een 
zinvolle dagbesteding. De jongeren kunnen in Hof Ter 
Motte tijdelijk verblijven als time-out. Ze helpen mee met 
de taken op het bedrijf. Zo leren ze zorg en verantwoorde-
lijkheid dragen voor de dieren op de boerderij. Ter Motte 
biedt verder ook dagopvang aan voor jongdementeren-
den. 

KINDEROPVANG 

We kregen groen licht van Kind &Gezin om 6.6 
VTE kinderbegeleiders vanaf 1 april te laten 
starten in het werknemersstatuut; dit 
voor kinderbegeleiders (onthaalouders) 
gezinsopvang - we zetten volop in op in-
clusieve kinderopvang en werken nauw 
samen met DVC Heilig Hart en Centrum 
Inclusieve Kinderopvang de Elfjes. We 
werden nu geselecteerd voor de gouden 
schoen van VVSG (Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten) en tippen op een 
nominatie op 30 april met ons project “pio-
nieren in samenwerking in Deinze” tijdens de 
trefdag van VVSG voor kinderopvang. 

We zijn gestart met intergenerationeel werken in de 
kinderopvang zowel in Brieltuin Petegem (met sint Jo-
zefsrustoord) als in Brieltuin Centrum (met OLV rustoord 
K. Picqué) waarbij we samen met de bewoners bakken, 
bloemstukken maken, wandelen en gezelsschapsspelle-
tjes doen. Dit om de band tussen de verschillende genera-
ties te versterken. 

We zijn volop bezig met het opstarten van nieuwe gezins- 
en groepsopvangen, want ELK kind heeft recht op een 
kwalitatieve en betaalbare opvang. 

ONDERWIJS 
-Met het project generatie 2020 wil ik me als schepen van 
onderwijs verder inzetten voor een waarderende onder-
wijscultuur met aandacht voor emoties, met inzet op 
emotionele ontwikkeling en veerkracht zodat de leerlin-
gen zich goed voelen binnen en buiten de school. 
-Deinze verder uitbouwen als een onderwijsstad met 3 
luiken: namelijk flankerend onderwijs, gemeentelijk on-
derwijs en deeltijds kunstonderwijs: niemand buitenspel 
in onze fusiestad! 

HUIS VAN HET KIND 
-Met preventieve gezinsondersteuning, en een volwaar-
dige en laagdrempelige basisvoorziening waar iedereen 
terecht kan voor alles wat te maken heeft met opvoeden 
en opgroeien. Het gezin is immers de hoeksteen van de 
maatschappij. 
-Ik ben fier dat de subsidies ook voor Nevele binnenge-
haald zijn, dat was een zware klus waar we in geslaagd 
zijn. 

LOKAAL MONDIAAL BELEID 
-Verder inzetten op het creëren en vergroten van het 
draagvlak voor mondiale solidariteit en inzetten tot het 
realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 
-Structurele integratie van de SDG’S ( 15 GOALS) in de 
verschillende diensten. 
-Verder inzetten op sensibilisering en promotie van Deinze 
als Fairtradegemeente. 

MINISTER KOEN VAN DEN HEUVEL  
BEZOEKT ZORGBOERDERIJ TER MOTTE 

HUISVESTING WELZIJNSSCHAKELS
Welzijnsschakels is een vereniging die mensen met en 
zonder armoede samenbrengt. Zij wil vooral mensen met 
armoede-ervaring en mensen in een integratieproces 
opzoeken en een stem geven. Zij werken hiervoor samen 
met de sociale dienst, scholen, ziekenfondsen en artsen. 
Binnen Welzijnsschakels werken tal van vrijwilligers die 
instaan voor voedselbedeling, tweedehandswinkel, ont-
moetingsmomenten en een jaarlijkse daguitstap. Reeds 
elf jaar waren zij gehuisvest in een aantal lokalen in de 
oude vleugel van het Woonzorgcentrum Ter Leenen. We-
gens verplichte bijkomende brandveiligheidsmaatregelen 
waren zij genoodzaakt deze locatie te verlaten. Het colle-
ge van burgemeester en schepenen zocht mee naar een 
oplossing. Deze werd gevonden in het vroegere judolokaal 
aan Vaart Rechts 14 in Nevele. Zij krijgen er twee kleedka-
mers en een gedeelte van de grote zaal ter beschikking.

MARLEEN VANLERBERGHE
SCHEPEN ARMOEDEBELEID

TREES VAN HOVE
SCHEPEN



DEINZE – Het Kaandelpark, gelegen achter Jeugdhuis 
Brieljant in de Mouterijdreef vlak bij het centrum van 
Deinze, wordt de komende lente en zomer dé plek bij 
uitstek om met het hele gezin te vertoeven. Het stadsbe-
stuur van Deinze breidde de reeds bestaande speelzone 
met zand- en waterspeeltuig uit met een avontuurlijk 
speellandschap van ruim 300 m² waarin kinderen van 
alle leeftijden volop kunnen klimmen, klauteren en 
balanceren. Bovendien werd het bestaande zand- en 
waterspeeltuig uitgebreid met een nieuw zandspeeltuig 
dat toegankelijk is voor kinderen mét en zonder beper-
king. 

Ook aan de volwassenen werd gedacht. Een vijftal nieuwe 
picknickbanken zullen van het park de ideale plaats ma-
ken voor een gezellige picknick met het hele gezin!

“We trachten het Kaandelpark al een tijdje te promoten 
als gezellig gezinspark in het centrum van onze stad”, 
zegt Schepen van Jeugd Rutger De Reu. “Zo gaat hier al 
een aantal jaar het speelpark van de Jeugdraad door en 
kunnen kinderen er bij het begin van de zomer in tentjes 
overnachten tijdens de Familiebivak. Maar we willen ver-
der gaan en maken nu werk van een permanent avontu-
renpark.”

“Ook aan kinderen met een beperking werd bij de uit-
bouw van dit speellandschap gedacht,” zegt De Reu,  
“zo werd het bestaande zand- en waterspeeltuig uitge-
breid met een gloednieuw zandspeeltuig dat toegankelijk 
is voor rolstoelgebruikers en door zijn unieke ontwerp 
samenspel tussen kinderen mét en zonder beperking 
mogelijk maakt. Het bestaande pad naar de zand-en wa-
terspeelzone werd verbreed zodat rolstoelgebruikers het 
nieuwe zandspeeltuig vlot kunnen bereiken.”

De stad investeerde in totaal € 50.000 voor de aanleg van 
dit gloednieuwe speellandschap en biedt hiermee gezin-
nen vlak bij het centrum van Deinze een groene speel-
ruimte waar het voor klein en groot aangenaam vertoeven 
is. Er zullen ook een vijftal extra picknickbanken worden 
geplaatst die het Kaandelpark de ideale plaats zullen ma-
ken voor een picknick met het hele gezin. Ook de kinderen 
en begeleiders van speelpleinwerking Doekeewa, die het 
park tijdens de zomervakantie gebruiken voor de speel-
pleinwerking, zullen de komende zomer ten volle kunnen 
genieten van het nieuwe speellandschap.

“Deze ingreep kadert in ons plan om voor elk kind op 
wandelafstand een speelplein in de buurt te voorzien”,  
besluit Rutger De Reu, “we maken binnenkort ook geld 
vrij om in de deelgemeentes Vosselare, Landegem,  
Petegem en Astene nieuwe speeltoestellen te installeren.”

OPENBARE WERKEN
Het fusieverhaal betekent ook een grote uitdaging voor 
het departement openbare werken. Door de uitgestrekt-
heid van het grondgebied (in oppervlakte, de tweede 
grootste van Oost-Vlaanderen) betekent openbare werken 
een grote boterham op twee vlakken, de hoeveelheid 
werk en het budget. Het grootste deel van het investe-
ringsbudget van onze stad heeft betrekking op openbare 
werken. Na de eerste maanden heeft schepen Johan 
Cornelis, die al sinds 2006 deze bevoegdheid onder zijn 
hoede heeft, de grotere bestuurskracht van onze nieu-
we stad kunnen ervaren. En deze bestuurskracht is echt 
wel een noodzaak door de hoeveelheid van werken en 
bijhorende problemen. Het is op vele fronten actief zijn 
met een aantal bijzondere aandachtspunten, zoals het 
uitvoeren van werken met zo weinig mogelijk hinder en 
het steeds bereikbaar zijn om problemen, in de mate van 
het mogelijke, zo vlug mogelijk op te lossen.
Ook de werken uitgevoerd door derden in opdracht 
van nutsmaatschappijen vergen Johan zijn bijzondere 
aandacht. Momenteel wordt bekeken hoe er “harder” kan 
opgetreden worden tegen het niet volgens de code van 
goede werken achterlaten van werven. Momenteel lopen 
een aantal werken die voorzien waren en die betrekking 
hadden op het vernieuwen van het wegdek, vertraging op. 
Dit heeft te maken met het feit dat het beleid in onze stad 
kiest voor totale projecten. Dit wil zeggen: waar mogelijk 
het vernieuwen van het wegdek combineren met de aan-
leg van riolering. 

LANDBOUW
Een nieuwe legislatuur betekent ook de start van een 
nieuwe landbouwraad.
Deze zal normaal begin juni voor het eerst samenkomen. 
Bedoeling van Johan is landbouw uit te bouwen tot een 
volwaardig departement. Het beleid zal zo georiënteerd 
worden dat het landbouw een volwaardige plaats heeft in 
het beleid. 
Bedoeling is de land- en tuinbouwers via voordrachten en 
“kennis”- uitwisselingsmomenten te informeren. 
Een instrument om dit beleid te leiden zal de landbouw-
raad zijn die evenwichtig samengesteld is.
Landbouwbeleid heeft ook betrekking op goede onder-
houden landbouwwegen en afwateringstelsels.
Vooral deze laatste zullen deze legislatuur bijzondere 
aandacht krijgen.

NOODPLANNING EN PREVENTIE
Voor deze beleidsdomeinen komt johan zijn ervaring als 
burgemeester van Nevele goed van pas. Het is voor onze 
stad een absolute noodzaak dat het beschikt over een 
steeds geactualiseerd gemeentelijk algemeen nood- en 
interventieplan. Dit plan moet er voor zorgen dat in het 
geval er zich een calamiteit voordoet, er op de snelste en 
adequaatste wijze gehandeld wordt. Het plan komt er in 
grote lijnen op neer dat alle hulpdiensten gecoördineerd 
samenwerken. De stad kan hiervoor samenwerken met 
twee degelijk uitbouwde brandweerposten (Deinze en 
Nevele) en een zeer goed georganiseerd politiekorps.

Preventiebeleid is geen te verwaarlozen beleidsdomein 
voor een werkgever met ruim zeshonderd personeelsle-
den. Een comité “preventiebeleid” onder leiding van sche-
pen Johan neemt dit beleid dan ook ter harte.

DE WOONZORGSITE DONZAPARK 
WORDT VERDER UITGEBOUWD
In januari 2019 is het OCMW Deinze gestart met de bouw 
van 24 sociale assistentieflats. De flats zijn bestemd 
voor senioren en personen met een zorgbehoefte die 
nog zelfstandig kunnen wonen. Deze nieuwbouw wordt 
medegefinancierd door de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen. Ook wordt het oude rusthuis omgebouwd 
tot een groep van assistentiewoningen. De eerste 10 
woningen zijn reeds verhuurd. In de tweede fase worden 
nog 26 assistentiewoningen gerealiseerd. Deze groep van 
assistentiewoningen laat senioren zo lang mogelijk en op 
een verantwoorde manier thuis wonen. 

Zij kunnen rekenen op 20/24 uur permanentie, begelei-
ding van een woonassistent en een ruime dienstverlening. 
Er komt ook een kinderopvang met plaats voor 18 kinde-
ren. Voor de uitbating ervan wordt er samengewerkt met 
de stedelijke dienst kinderopvang.
Zo biedt de volledige woonzorgsite Donzapark samen met 
het nieuwe woonzorgcentrum Karel Picqué, de 58 assis-
tentiewoningen van Durabrik, de 51 seniorhuurflats van 
Volkshaard huisvesting een gedifferentieerde 
zorg aan voor de senioren van Deinze.

CONNY DE SPIEGELAERE 
SCHEPEN

JOHAN CORNELIS
SCHEPEN

NIEUW AVONTUURLIJK SPEELLANDSCHAP IN  
KAANDELPARK



VERKIEZINGEN 
26 MEI 2019
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CD&V-KANDIDATEN 
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JAN VERMEULEN DUWT VLAAMSE 
LIJST CD&V
GENT/DEINZE – CD&V zet Jan Vermeulen, burgemeester 
van Deinze op de lijstduwer voor het Vlaams Parlement. 
Op die manier wil ze de bijna 5000 stemmen die hij haal-
de bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen verzil-
veren. “Ik blijf in elk geval burgemeester van Deinze en 
hou mij aan mijn beloftes. Maar ik duw de lijst omdat 
het ontzettend belangrijk is voor onze stad en streek dat 
CD&V opnieuw deel kan uitmaken van de Vlaamse Rege-
ring. Dat is noodzakelijk voor een onderwijsstad en on-
derwijsregio. We moeten ook verder middelen naar onze 
streek halen. De oplossing van ons mobiliteitsprobleem 
zal veel geld kosten en het wordt tijd dat Vlaanderen 
Deinze, de Leiestreek en het Meetjesland weet liggen.” 

De keuze voor Jan Vermeulen was snel uitgemaakt voor 
CD&V. Hij is niet alleen burgemeester van de tweede stad 
van Oost-Vlaanderen, maar ook de fietsburgemeester 
van Vlaanderen. Dat is voor de partij een extra troefkaart. 
Bovendien maakt Deinze de scharnier tussen het Meetjes-
land, de Leiestreek en Gent. In Gent is Jan Vermeulen 
samen met Daniel Termont een van de architecten achter 
de succesvolle Hulpverleningszone Centrum, die intussen 
850.000 mensen beveiligt en 1600 brandweermannen 
aanstuurt. 

De strijd om de lijstduwer belooft bovendien bijzonder 
boeiend te worden in Oost-Vlaanderen. “Ik kijk uit naar 
een echt lijstduwersdebat met Filip Watteeuw en Mathias 
De Clercq. Het is onze nationale partijleiding niet ontgaan 
dat elke centrumstad wil worden ze als Deinze.  
Of het nu Oostende of Leuven is, allemaal gaan ze voor 
een aangename leefbare fietsstad. Wij hebben onze tran-
sitie kunnen inzetten zonder de binnenstad leeg te halen. 
Onze winkelstraat leeft weer en dat zal de komende jaren 
alleen maar verbeteren. We deden dit op een positieve en 
verbindende manier. Dat is ook de stijl van onze lijsttrek-
ker Joke Schauvliege.

Deze positieve vibes trekken opnieuw heel wat inves-
teerders naar Deinze. Denk maar aan het dossier rond 
de Molens van Deinze en de uitbreiding van De Prijkels. 
Dankzij een nieuw sociaal economisch beleidsplan loopt 
zelfs de Tolpoortstraat weer vol. We moeten deze dyna-
miek overzetten naar de Leiestreek en het Meetjesland. 
Vanuit Deinze kunnen we verder mee de bakens uitzetten 
en wegen op het beleid in Brussel. Of ik effectief in het 
parlement ga zetelen zal afhangen van hoe de kiezer  
mij wil belonen voor intussen 25 jaar inzet voor onze  
stad en onze streek.”

DELPHINE VERSCHELDE WEET 
VAN AANPAKKEN
Deze jonge mama en onderneemster scoorde bijzonder 
goed bij de gemeenteraadsverkiezingen in Deinze, het 
Land van Nevele. Delphine is in Deinze de voorzitster 
van Vrouw & Maatschappij. Ondernemen zit Delphine in 
het bloed, zodat zij op een goede manier de vinger aan 
de pols kan houden tussen locale economie, landbouw 
en natuurbehoud. Delphine volgt binnen CD&V Deinze 
ook de dossiers rond mobiliteit op. 

“Onze mobiliteit verandert sneller dan onze infrastruc-
tuur. We moeten anticiperen en verder inzetten op veilige 
wegen, fiets- en voetpaden. Ook de aansluiting van ons 
wegennet met buurgemeenten en regio’s is bijzonder 
belangrijk”, stelt Delphine. 

“Ik zet mij ook in voor een duidelijke communicatie 
tussen landbouw en natuurbehoud. Ik groeide op in een 
groot landbouwbedrijf en weet als geen ander dat de 
landbouwsector de grootste inspanningen deed van alle 
sectoren inzake milieu. Het is jammer dat dit nog altijd 
niet erkend wordt. Vandaar mijn oproep voor een beter 
overleg. Als mama moeten wij onze politici opdracht ge-
ven om de connectie te maken (of te verbinden) met onze 
jeugd. Wij moeten luisteren naar hun noden en ons infor-
meren hoe zij omgaan met hedendaagse problematiek.”

“ONZE MOBILITEIT 
VERANDERT SNELLER 

DAN ONZE INFRASTRUCTUUR. 
WE MOETEN ANTICIPEREN EN 
VERDER INZETTEN OP VEILIGE 

WEGEN, FIETS- EN 
VOETPADEN.”



TOEGANKELIJKHEID 
In enkele gegronde adviezen van de Seniorenadviesraad 
aan het C.B.S. werd de toegankelijkheid van de Markt 
meermaals aangekaart. Sinds 1 april zijn werken begon-
nen aan het keerpunt t.h.v. de Ramstraat. Daarna zullen 
de losliggende kasseien en andere oneffenheden worden 
aangepakt. Daardoor zal de bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid tot de Markt aanzienlijk verbeterd worden voor 
alle bewoners, ouderen en voor alle personen met een 
beperking.
Met dank aan het nieuwe C.B.S.

Op vraag van de Seniorenadviesraad werd de centraal 
gelegen parking gelegen achter de Market en voor het 
leegstaand R.A.C. gebouw grondig aangepakt en genivel-
leerd.
Gedaan met de talloze waterplassen bij regenweer en alle 
ongemakken die dit teweeg bracht.
Namens de S.A.R. Deinze onze dank aan het College  
van burgemeester en schepenen.

HERVÉ HUYS
VOORZITTER SENIOREN

1. SCHAUVLIEGE Joke

2. BOTHUYNE Robrecht

3. VAN PETEGHEM Vincent

4. DE RUDDER Maaike

5. TAELDEMAN Valerie

 6. BEULENS Katrien

 7. VERSCHELDEN Ann

 8. PARDON Paul

 9. CLAEYS Pierre

 10. SMAGGHE Simon

 11. VAN de VIJVER Ase

 12. VAN VAERENBERGH Johan

 13. CNUDDE Lieven

 14. BEECKMAN Anja

 15. AYDINLI Ismail

 16. VAN PUYENBROECK Maaike

 17. VAN OVERMEIRE - DE MEY Dominique

 18. VAN QUICKELBERGHE Simon

 19. VAN KAER Yari

20. VANDENHOUCKE Joris

21. GEIRNAERT Lies

 22. DE SMET Charlotte

 23. NKUNDAKOZERA UWASE Laure

 24. MANNAERT Dieter

 25. VAN der GUCHT Ann

 26. MARTENS Kim

27. VERMEULEN Jan

 › Opvolgers
1. DE ROO Stijn

2. EL MOUSSAOUI Saloua

3. SCHEIRLINCKX Katelijne

4. DE GREVE Patrick

5. LIETAR Brecht

 6. SMET Filip

 7. DE SCHRIJVER Steven

 8. SERGEANT Ellen

 9. VAN SCHOOTE Brigitte

 10. DE MUYNCK - DE BAETS Magda

11. DE KERPEL Marijke

12. VAN de VEERE Hendrik

 13. DECATELLE Kim

 14. DERDER Isabelle

 15. DE CUBBER Robin

 16. THIENPONT Filip

1. DE CREM Pieter

2. DIERICK Leen

3. VERCAMER Stefaan

4. UYTTERSPROT Ilse

5. ÖZTÜRK Eda

 6. HUYLENBROECK Johanna

 7. VAN ONGEVAL Thomas

 8. VAN der MYNSBRUGGE Jef

 9. HERMANS Geert

 10. MICHAUX Ignace

 11. DE SMET Griet

 12. LAMBERT Steven

 13. VERSCHELDE Delphine

 14. DE BOM Maaike

 15. VERVAET Chris

 16. DE WILDE Elsy

 17. COSIJNS Sally

 18. ROEGIERS Sven

 19. COENS Isolde

20. DE POTTER Jenne

 › Opvolgers
1. BRIERS Jan

2. BAETEN Lore

3. DE NUL Jan

4. DE CEUNINCK Koenraad

5. POLFLIET Laura

 6. VERTÉ Els

 7. PIENS Leen

 8. WAEYTENS Sara

 9. MORREELS Noël

 10. DE BUCK Frederik

11. LOETE Koen

OOST-VLAANDEREN 
VLAAMS PARLEMENT

OOST-VLAANDEREN 
KAMER

27.    VERMEULEN Jan

13.    VERSCHELDE Delphine

VERKIEZINGEN 
26 MEI 2019



#REDELIJKSCHERP
Zijn er nog jonge Tsjeven te vinden? Het antwoord 
is even kort als logisch: ja! Getuige hiervan de grote 
vertegenwoordiging van jongeren op onze lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in oktober laatstleden. Dat 
we met JongCD&V Deinze mee de toon van onze partij 
hadden gezet, zal iedereen wel opgevallen zijn. 

Mooie acties werden op poten gezet, getuige daarvan on-
der meer onze ZAT-actie, uitdelen van gepersonaliseerde 
hondenpoepzakjes in de Brielmeersen, de introductie van 
het “kindvriendelijke winkel”-label en onze aanwezigheid 
op de Kerstmarkt in Nevele. Dat we hier met een enthou-
siaste bende te maken hebben met veel maatschappe-
lijke voeling bleek ook uit onze campagnefilmpjes die 
vooral ons positivisme in de kijker zette. Onze inzet werd 
beloond met 5 mandaten in het stadsbestuur, een mooie 
uitkomst. 

Het zijn vooral de vele huisbezoeken van onze kandidaten 
die de maatschappelijk belangrijke thema’s naar voren 
brengen, we zullen ons dan ook inzetten om de komende 
jaren gerichte acties te ondernemen om daar waar nodig 
een vinger aan de pols te houden en positieve zaken in 
de kijker te zetten. Het is net daar waar JongCD&V het 
verschil kan maken. 

Onze eerste 
vergadering als 
groep na de defini-
tieve fusie gaf alvast blijk 
van grote motivatie bij iedereen 
om verder te werken voor onze partij 
en maatschappij. Onze betrokkenheid werd ook op de 
Lentetop van JongCD&V Nationaal nog eens duidelijk, 
daar Deinze de grootste groep kon afvaardigen. Naast 
interessante lezingen van o.a. Karel Van Eetvelt en Bruno 
Vanopbergen, deed het vooral deugd om tijdens de quiz 
later op de avond vooraan het peloton te finishen, Deinze 
wielerstad niewaar… 

Ook zin om je eerste politieke stappen te zetten bij Jong 
CD&V Deinze, aarzel niet om ons te contacteren. 

TIM DHAENENS
VOORZITTER JONG CD&V

VROUW & MAATSCHAPPIJ...
zet zich in voor een gelijke vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen. Zonder vrouwen die wegen op het 
beleid kunnen we slechts dromen van een gendergelijke 
samenleving. Wij willen ervoor zorgen dat de bekom-
mernissen van alle vrouwen aan bod komen in het 
politieke debat. Feitelijke ongelijkheden moeten zicht-
baar en bespreekbaar worden, zowel in het gezin, op de 
arbeidsmarkt als in de besluitvorming. We brengen het 
moeilijke evenwicht tussen werk, gezin en zorg onder 
de aandacht. Met de slogan: ‘Laat mantelzorgers niet 
verdwalen’ willen we op 11 mei de aandacht vestigen 
op de moeilijkheden waarmee mantelzorgers in onze 
samenleving worden geconfronteerd. Noteer ook alvast 
donderdag 19 september 2019 in uw agenda: dan no-
digen wij u graag uit om te ontdekken of u uw talenten 
al dan niet op de juiste manier gebruikt. Een boeiende 
avond verzekerd met interactie en getuigenissen.

DELPHINE VERSCHELDE 
VOORZITSTER VAN  

VROUW & MAATSCHAPPIJ 

KRISTOF HERTELEER
VOORZITTER FEESTCOMITÉ 

NOTEER ALVAST 
HET VOLGEND EETFESTIJN 

IN UW AGENDA

27 OKTOBER 2019
(BRIELPOORT)

      MEER INFO VOLGT



Dirk Mouton  0474/41.90.06 dirkm@cdenvvoorzitter.be Voorzitter   
Els Van De Woestyne  0477/46.13.79 els.vandewoestijne@hotmail.com Ondervoorzitter   
Karen Steyaert  0497/02.89.69 karen.steyaert@telenet.be Secretaris  
Bart Van Laere  0486/25.78.04 bart@lambda-architecten.be Adjunct-secretaris  
Marc Lambrecht  0476/52.63.53 marclambrecht06@gmail.com Penningmeester   
Jef Mannaerts 0478/36.40.51 jef.mannaerts@telenet.be Adjunct-Penningmeester  
Gunnar Claeys  0476/39.20.83 gunnar.claeys@deinze.be Fractieleider   
Jan Vermeulen  0475/32.17.43 jan@deinze.be Burgemeester 
Celine Van de Casteele 0476/86.11.99 celinevandecasteele@hotmail.com Ledenwerving - sociale media  
Tessa Van Bouchaute  0486/65.29.67 tessavanbou@hotmail.com Persverantwoordelijke  
Delphine Verschelde 0476/54.45.50 delphine.verschelde@gmail.com Voorzitter V&M  
Tim Dhaenens 0488/28.89.35 tim.dhaenens@telenet.be Voorzitter JONG CD&V  
Hervé Huys 0474/30.52.82 herve.huys@skynet.be Voorzitter Senioren 
Kristof Herteleer  0476/24.53.76 herteleer.kristof@telenet.be Voorzitter Feestcomité  

Jan Vermeulen 0475/32.17.43 jan@deinze.be  
Johan Cornelis 0473/82.29.97 johan@deinze.be  
Rutger De Reu 0473/56.45.48 rutger@deinze.be  
Conny De Spiegelaere 0492/58.01.46 conny@deinze.be  
Trees Van Hove 0474/62.97.66 trees@deinze.be  
Bart Van Thuyne  0477/37.94.15 bart@deinze.be  
Marleen Vanlerberghe  0494/26.16.58 marleen@deinze.be

CD&V 
BUREAU 

SCHEPENCOLLEGE 
FRACTIE CD&V

GEMEENTERAAD 
FRACTIE CD&V

BIJZONDER 
COMITE

Lieven Tack 0486/12.50.92 lieven.tack1@hotmail.com  
Els Baart 0473/95.16.76 els.baart@telenet.be  
Ellen Van Parys  0473/91.79.38 ellen.vanparys@gmail.com

Alexander Adams 0496/05.38.91 alexander.adams@deinze.be  
Gunnar Claeys 0476/39.20.83 gunnar.claeys@deinze.be  
Marc De Schrijver  0472/42.71.03 marc.deschrijver@deinze.be  
Stephanie Debeurme  0479/92.98.49 stephanie.debeurme@deinze.be  
Nathalie Lambrecht  0476/70.91.93 nathalie.lambrecht@deinze.be  
Hans Martens 0473/99.23.57 hans.martens@deinze.be  
Nadia Sucaet  0477/63.22.52 nadia.sucaet@deinze.be

HEEFT U VRAGEN 
OF WIL U GRAAG 

LID WORDEN?  
 

DAN KAN U TERECHT 
BIJ ONZE SECRETARIS 

KAREN STEYAERT
0497/02.89.69 

karen.steyaert@telenet.be 

WWW.DEINZE.CDENV.BE

  CDENVDEINZENEVELE


