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hoopvol
CD&V Deinze wenst jou een

Beste inwoners
Het jaar 2020 heeft geschiedenis geschreven. Het jaar dat we geconfronteerd werden met de pandemie Covid-19. 
De pandemie zet de normale werking van heel veel verenigingen en organisaties onder zware druk. 
Dat geldt ook voor onze eigen partijwerking. Nooit hadden we gedacht, bij het begin van het nieuwe jaar 2020, 
dat we massaal online zouden vergaderen. Dat elkaar ontmoeten niet mogelijk zou zijn. 

We moeten vandaag missen wat ons dierbaar is: het onbezorgd samen zijn met anderen.
Toch zijn we niet bij de pakken blijven zitten. We hebben geprobeerd om voor continuïteit te zorgen in onze werking. 
Ook al lijkt het afgelopen jaar volledig opgegaan te zijn aan de strijd tegen het virus, toch zijn we erin geslaagd om verder te 
besturen. Getuige daarvan zijn de artikels van onze mandatarissen in dit communicatieblad. 

Laten we hoopvol uitkijken naar 2021. 
Nog nooit zal een innige knuffel, een stevige handdruk of 
een fijne omhelzing zoveel betekend hebben.

Ik wens jullie een gelukkig en gezond 2021 toe !

 

 
         Els Van de Woestyne
         Voorzitter CD&V Deinze, Het Land van Nevele  
 

2021
Tijdens deze crisis stond de echte Sterke Jan in onze 
stad op. Hij bluste waar het nodig was. Vele steden en 
gemeenten volgden de lijnen die Deinze uitzette inzake 
samenwerking, organisatie van winkels en markten, het 
voorzien van beschermingsmateriaal... Deinze werd een 
betere stad ondanks de crisis, met warme mensen die er 
voor elkaar zijn.

LEIDING GEVEN
De stad maakte een ongeziene crisis mee, de grootste sinds 
WOII. Vanuit Deinze namen we de crisis meteen zeer ern-
stig. Dat heeft ervoor gezorgd dat we grotendeels gespaard 
zijn gebleven van veel leed in onze stad. “Soms was het 
daarbij nodig om tegen de nationale politici in te gaan”, 
geeft Jan Vermeulen aan. “Maar voor jou steken we graag 
onze nek uit. Uiteindelijk werd de visie van Deinze gevolgd. 
Bijvoorbeeld rond de organisatie van winkels en markten 
en persoonlijke beschermingsmiddelen.” In tijden van crisis 
moet een burgemeester leiding geven. Dat is wat inwoners 
van hem verwachten. Dat deed hij en doet Jan nog elke dag 
opnieuw.

DUBBELE SHIFT - DEINZE WERKT
Maar Deinze bleef vooral hard verder werken. Zo loopt 
de stadskernvernieuwing verder en wordt de ring rond 
Hansbeke geopend. Het zijn mijlpalen in onze fusiestad. 
“Dat betekent voor een burgemeester vaak dubbele shifts 
draaien, zo simpel is het”, bevestigt Jan. “Onze stad reed 
echter een foutloos parcours doorheen deze crisis. Vele 
mensen werden geholpen, naast zorginstellingen, bedrijven 
en handelaars.”

BRUISENDE STAD
“Wist je dat er nergens zoveel nieuwe handelszaken open-
den in Vlaanderen dan in Deinze?”, vervolgt Jan. Het beleid 
van onze burgemeester brengt inderdaad veel nieuwe on-
dernemers naar onze stad. “Op die manier kunnen we ons 
vooral lokaal bevoorraden” geeft de burgemeester aan.  
“Zo willen we het verder in Deinze. We willen van Deinze 
een winkelwandelstad maken. Hiervoor maken we door-
gangen tussen de grote parkings en de Markt en Tolpoort-
straat. Op die manier komen meer mensen genieten van  
de stad.”

WANDEL MEE MET CD&V
Onze mooie natuurgebieden lokken veel wandelaars naar 
Deinze, Het Land van Nevele. Maar ook de kernen van de 
deelgemeenten zijn mooi om te ontdekken. Dat levert ons 
zeventien wandelingen door zeventien gemeenten op. 

“Deinze, Het Land van Nevele is werkelijk een topfusie!  
Samen zorgen we voor nieuwe investeringen en houden 
we de belastingdruk laag. Geniet van jouw stad, de mooie 
dorpen en deelgemeenten!”

Soms was het nodig tegen 
nationale politici in te gaan. 
Voor jou steken we graag 
onze nek uit!

Echte Sterke Jan  
geeft leiding

We willen van Deinze een 
winkelwandelstad maken.

Nooit hadden we gedacht dat 
elkaar ontmoeten niet mogelijk  
zou zijn.Ondanks het virus,  

zijn we erin geslaagd  
verder te besturen.

Jan Vermeulen
Burgemeester



Lieve mensen
Wat een jaar! We werden plots een heel andere manier van 
leven opgelegd.

Velen hebben hierdoor ook nieuwe dingen ontdekt. Bakken en 
koken, wandelen en fietsen werden onze nieuwe hobby's.  
We werden verplicht om thuis te zijn, samen met het gezin.  
Eindelijk eens terug tijd om samen te genieten van de kleine 
dingen.

Een warme thuis lijkt zo vanzelfsprekend. Maar niet iedereen 
heeft dat geluk. Dat beseffen we veel te weinig. 

Daarom koos Vrouw & Maatschappij dit jaar om het probleem 
rond huiselijk geweld tegen vrouwen aan te kaarten tijdens 
onze Witte Lintjes Actie. We strijden voor een aanpassing in 
het strafwetboek ter bescherming van de slachtoffers. 
Ook werd aansluitend 1712, de hulplijn voor vragen over ge-
weld, onder de aandacht gebracht. Wie met vragen zit, aarzel 
zeker niet om contact op te nemen. Vrouw & Maatschappij 
vertaalt zo wat vrouwen willen en denken in een politieke visie 
en poogt zo te wegen op het beleid.

Ook je lokale afdeling in Deinze/Nevele neemt jaarlijks enkele 
standpunten onder de loep. Zo hadden we vorig jaar onze 
praatcafés "Burn-Out" en "Trèsafriq".  
Hartelijk dank voor jullie talrijke opkomst hierbij! Laten we 
vooral de hoop en moed niet opgeven, zodat we weer snel 
kunnen genieten van een gezellig samenzijn. Hou vol, draag 
goed zorg voor jezelf en voor elkaar en tot gauw!

Gezellig thuis bakken, koken, 
wandelen en fietsen werden  
het nieuwe normaal.

Blijf niet in je kot  
als dat kot geen  
veilige haven is! 

Deinse jongeren  
helpen elkaar door corona
Ook voor jongeren wegen de coronamaatregelen mentaal door. Ze worden afgesneden van hun contacten met leef-
tijdsgenoten en veel vrijetijdsactiviteiten worden geannuleerd. Op initiatief van schepen van Jeugd, Rutger De Reu, 
slaat de stad de handen in elkaar met de jeugdraad en alle Deinse jeugdverenigingen voor het unieke SJID-project.

“Jongeren hebben echt nood aan activiteiten in hun vrije tijd, om hun sociale contacten met leeftijdsgenoten te onderhou-
den, tegen de verveling, maar ook tegen de eenzaamheid. Samen met alle jeugdbewegingen werkten we een gezamenlijk 
project uit”, zegt Rutger De Reu.

Deinse jeugdverenigingen 
slaan de handen in elkaar  
en zetten hun werking  
open voor alle jongeren.

Het is belangrijk dat jongeren 
weten dat andere jongeren 
voor hen klaar staan. 

SJID
Samen Jong in Deinze (SJID) is een project dat jongeren in 
Deinze wil verbinden in moeilijke tijden. Dat gebeurt via een 
facebookpagina waar naast een aanbod van (online) acti-
viteiten ook ruimte is voor sensibilisering en informatie op 
jongerenmaat. Minstens 3 maal per week worden (online) 
activiteiten voor jongeren georganiseerd. 

“Het is uniek dat alle jeugdverenigingen de handen in 
elkaar slaan en ook hun eigen werking openzetten voor 
leden van andere jeugdbewegingen en voor niet-georgani-
seerde jeugd”, zegt Rutger “Ook die laatste groep willen we 
echt bereiken. Zij zijn het meest kwetsbaar omdat ze hun 
vrienden enkel zien op school of op jeugdfuiven, wat door 
corona niet meer mogelijk is”.

TSJID-CHAT
Naast een resem activiteiten komt er ook een speciale 
telefoon- en chatlijn voor de Deinse jeugd. TSJID-CHAT 
staat voor Telefoonlijn Samen Jong In Deinze en Chat en is 
7/7 van 10 u. tot 22 u. te bereiken op nummer 0493 24 33 33, 
via Facebook SJID Samen Jong In Deinze en Instagram @
samenjongindeinze. 

“Het is belangrijk dat jongeren over hun gevoelens kunnen 
praten met leeftijdsgenoten. Als ze zich eenzaam voelen, 
of worstelen met hun gemoed dan kunnen ze TSJID-CHAT 
contacteren. Onze medewerkers bieden een luisterend oor, 
staan open voor een vrije babbel of zullen - indien nodig - 
jongeren met andere diensten in contact brengen”, besluit 
Rutger De Reu “Het is belangrijk dat jongeren weten dat an-
dere jongeren voor hen klaar staan. Deze ‘peer-to-peer’-be-
nadering heeft een zeer lage drempel, niemand moet 
aarzelen om contact met ons op te nemen als het even niet 
meer gaat.”

Rutger De Reu
Schepen van Jeugd Delphine Verschelde

Voorzitter Vrouw & Maatschappij Deinze

1712 DE HULPLIJN  
VOOR SLACHTOFFERS, DADERS EN 
OMSTANDERS VAN GEWELD
 
Wat is geweld?

Geweld is een breed begrip dat je in de ruime 
zin van het woord kan interpreteren: psychisch 
en lichamelijk geweld, maar ook seksueel of 
financieel. Geweld komt in allerlei gedaanten: 
partnergeweld, kindermishandeling, oudermis-
handeling, misbruik, pesten, stalking, geweld 
tussen minderjarigen, verbaal geweld… 
Allemaal inbreuken op de persoonlijke veiligheid 
die onaanvaardbaar zijn.

Ben jij slachtoffer van geweld? Heb je geweld 
gezien of gehoord? Pleeg je zelf geweld en wil je 
daar met iemand over praten?



De Katrol
De voorbije maanden ontvingen Trees Van Hove en Marleen Vanlerberghe signalen van scholen en armoedevereni-
gingen. Sommige kinderen liepen door de lockdown een leerachterstand op. Deinze is een onderwijsstad waarin alle 
kinderen recht hebben op gelijke kansenonderwijs. Onze schepenen voelden dat ze hier iets aan moesten doen.

Het stadsbestuur besliste daarom om de Katrol Deinze op 
te starten. Deze werking is een studie- en gezinsondersteu-
ning aan huis bij kwetsbare gezinnen in Deinze. “Ze gaat 
verder dan helpen met huiswerk”, zegt Trees. “De Katrol 
ondersteunt gezinnen bij alle mogelijke vragen en moeilijk-
heden. Een coördinator zal alles in goede banen leiden.”

KINDEREN KANSRIJKER 
“De Katrol Deinze mikt op een integrale gezinsondersteu-
ning, die oog heeft voor het hele gezin”, vervolgt Marleen. 
“Er wordt met iedereen in het gezin gewerkt, niet alleen 
met de kinderen. Kansarme kinderen kansrijker maken, 
ouderbetrokkenheid verhogen, empoweren van kwetsbare 
gezinnen zijn maar enkele van de doelen die we met de 
Katrol willen bereiken.” SAMENWERKEN MET VELE PARTNERS 

Hiervoor is er een goede samenwerking opgestart tussen de 
scholen, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het sociaal 
huis, de armoedeverenigingen, de vrijwilligers van het LOI 
en hogeschoolstudenten. “Via deze werking willen we extra 
inzetten op een integraal armoedebeleid en het stimuleren 
van onderwijskansen”, besluiten onze schepenen.

Beste inwoners
De eerste twee jaar van de fusielegislatuur zit er reeds op en wat voor een jaar was dit twee-
de! Het zal in ons collectief geheugen opgeslagen blijven als het jaar waarin Covid-19 de 
wereld ontwrichtte. Zelf ben ik met de omvang van het virus geconfronteerd als coördinator 
van het triagecentrum en later het schakelzorgcentrum. Al vrij vlug hoorde ik een arts de 
woorden “we moeten ons voorbereiden op oorlogsgeneeskunde” in de mond nemen. Dan 
weet je het wel! 

Deze pandemie kwam bovenop onze drukke fusie-inloopperio-
de. Bij momenten was er weinig tijd tot rust of verpozen. Immers, 
de stad moest verder bestuurd worden. Openbare werken gingen 
verder en het landbouwbeleid moest verder uitgewerkt worden. 
Onze jubilarissen moesten hun geschenkbonnen ontvangen. 
Nieuwe werken werden voorbereid, grachten moesten worden 
gekuist. We moesten overleggen met de verschillende nutsmaat-
schappijen om ook op dat domein een beleid voor morgen uit 
te stippelen. De wekelijkse frequentie van vergaderen met het 
college bleek reeds in een vroeg stadium onvoldoende en werd 
opgevoerd tot twee- soms driemaal per week en zelfs op zondag-
avond. 

Het virus heeft niet alleen van ons een grote inspanning gevraagd. Elke mens heeft die 
moeten leveren; in het bijzonder de mensen werkzaam in de zorg. Alle personeelsleden van 
de zorginstellingen hebben de voorbije periode ervaren hoe belangrijk het is één team te 
vormen. Elkaar helpen en moed geven, voor elkaar in de bres springen, heeft er ongetwijfeld 
voor gezorgd dat zij het hebben kunnen volhouden.

Dat is ook mijn ervaring in het college. De pandemie bracht ons dichter bij elkaar en leerde 
ons ‘versneld’ elkaar kennen en samenwerken. Ze leerde ons samen omgaan met kritiek, 
omdat wij bij momenten vlugger maatregelen namen dan de hogere overheid. De beste 
schippers staan aan wal. Achteraf is het altijd gemakkelijk zeggen... Meer dan ooit is in de 
voorbije moeilijke periode gebleken dat het college een collegiaal orgaan is. 

Ik heb het de voorbije maanden soms moeilijk gehad met het gebrek aan burgerzin van een 
deel van de bevolking. Met politici die alsmaar wilden versoepelen tegen het advies van we-
tenschappers in. Onze samenleving zal zich langzaam herstellen. Persoonlijk vind ik dat we 
lessen moeten trekken uit de voorbije periode. We zijn als mensheid immers niet de sterkste 
op deze prachtige planeet aarde.

 
 

Marleen Vanlerberghe
Schepen van Armoedebestrijding

Trees Van Hove
Schepen van Onderwijs en Huis van het Kind

Johan Cornelis
Eerste Schepen Deinze

Er wordt met iedereen in 
het gezin gewerkt,  
niet alleen met kinderen. 

Goede samenwerking  
tussen scholen, CLB,  
het sociaal huis,  
armoedeverenigingen,  
vrijwilligers en studenten  
is essentieel. 

Het is belangrijk één team te vormen,  
om zo te kunnen volhouden.

We moesten  
ons voorbereiden  
op oorlogs- 
geneeskunde. 



In september 2020 kon je aan verschillende Deinse huizen een 
affiche zien hangen: ‘Samen veilig terug naar school’. Met deze 
actie spoorde CD&V Deinze, Het Land van Nevele iedereen aan 
om het veilig te houden in de schoolomgeving. Bij de start van 
het nieuwe schooljaar begaven er zich immers heel wat jonge 
wandelaars en fietsertjes (opnieuw) in het verkeer. 

De voorbije jaren investeerde Deinze veel in veilige schoolom-
gevingen. Bijvoorbeeld door fietspaden te vernieuwen maar 
ook door straten tijdens de spits autoluw te maken voor 
de schoolgaande jeugd. Een heel goede zaak, als je het ons 
vraagt! 

Maar naast goede infrastructuur, is veilige en zichtbare uitrus-
ting ook essentieel. Tijdens deze campagne stonden fluohes-
jes, reflecterende strips, felle kledij en degelijke fietsverlichting 
‘in the spotlight’. Opvallen in het verkeer helpt namelijk. Een 
helm op je hoofd ook!      

Wij waren alvast verheugd zovele affiches aan jullie ramen te 
spotten. Dankjewel aan iedereen die deze actie warm onder-
steunde. Leden wiens affiche in het oog sprong, ontvingen 
intussen een klein presentje. Zij wonnen een cadeaubon van 
stad Deinze. Gefeliciteerd!

Actie 

‘Samen veilig terug naar school’

Beste senioren
De voorbije maanden zijn niet verlopen zoals we het ons bij het begin van 2020 
hadden voorgesteld. Het magische jaar 2000 ligt reeds 20 jaar achter ons. 
Toch bleek het jaar 2020 nog uitzonderlijker.

Gelukkig heeft de wetenschap ervoor gezorgd dat 2021 hoopvoller wordt. 
Laten we positief zijn! Het zal terug beter worden. Veel beter. 

Hopelijk hadden jullie zalige kerstdagen. Al was het wellicht een Kerstmis zoals nog nooit 
zo beleefd… Voor 2021 wens ik jullie het allerbeste toe. Blijf het veilig houden, want enkel 
zo geraken we verlost van dat kwade beestje. Hou het nog even vol. 
2021 wordt het jaar van heropstaan.

Laat ons samen heel voorzichtig blijven. 
We laten jullie niet los. 
Mogen jullie allen gezond blijven!

Stephanie Debeurme
Gemeenteraadslid

Hervé Huys
Voorzitter CD&V Senioren 

Minder moeten,  
meer genieten en mogen!  
Waar mensen samen zijn, zag je Stephanie. Corona gooide roet in het eten. Het bracht haar dichter bij de mensen wie 
ze graag ziet en naar minder ‘moeten’. Vol verlangen kijkt ze uit naar een tijd waarin we elkaar terug mogen zien.  

HET AFGELOPEN JAAR WAREN ONZE CONTAC-
TEN BEPERKTER. HOE WAS DAT VOOR EEN 
SOCIAAL BEESTJE ZOALS JIJ STEPHANIE? 
Ik hou van onder de mensen zijn, inderdaad. Daarom ben ik 
ook leerkracht geworden en in de politiek gestapt. Jonge-
ren laten opgroeien tot verstandige, aangename mensen 
en mensen helpen met een probleem, zijn mijn motieven. 
Corona heeft stokken in de wielen gestoken. Het heeft de 
mensen enerzijds erg ver uit elkaar gebracht en anderzijds 
voelde ik meer dan ooit sterke verbondenheid. Plots valt 
heel het sociaal leven in elkaar en komt er tijd vrij. Tijd die 
je op een andere manier kan invullen. Tijd om anders te ge-
nieten, om terug te gaan naar de basis: onze gezondheid en 
de natuur. Ik onthoud vooral het niet meer ‘moeten’, maar 
het ‘mogen’… Het deed me beseffen wat écht belangrijk is 
in het leven en wat ik allemaal mis, als het er niet meer is. 

EN WAT IS ECHT BELANGRIJK VOOR JOU? 
De mensen die ik graag zie. Deze periode heeft mij alleszins 
nog dichter bij hen gebracht.. Misschien niet fysiek maar 
wel mentaal. Het is natuurlijk een dubbel gevoel. Ik snak 
zo naar het oude leven en tegelijkertijd wil ik dat het nooit 
meer wordt als voordien. Ik zeg volmondig JA tegen het te-
ruggaan naar het sociale leven zonder 1,5 meter afstand en 
mondmaskers, maar NEE tegen een wereld waarin we alles 
weer vanzelfsprekend vinden. 

DEZE PERIODE WAS VOOR VELEN VERVELEND. 
VOND JE DAT OOK?
Ja, 2020 was een moeilijk jaar maar we hebben er ook veel 
uit geleerd. Ik heb tijd kunnen maken om, samen met mijn 
kindjes, onze geliefde stad wat mooier te maken. Dat deed 
ik vroeger natuurlijk ook al, maar nu werd het tastbaarder. 
Zo hebben we samen zwerfvuil geraapt. Het bracht hen 
respect voor de natuur bij. Maar niet alleen voor het milieu, 
ook voor de mensen en vele beroepen. Ik apprecieer alle 
mensen die zoveel inspanningen hebben gedaan enorm! 

2021 MAG ER VOOR JOU DUS GERUST ANDERS 
UITZIEN?
Liefst! Ik ben tot het besef gekomen dat ik spontane 
ontmoetingen en mensen rondom me mis. Dat contact be-
langrijk is, in ‘real life’ en liefst niet van achter een scherm. 
Ik verlang erg veel naar een massa-muziekevenement met 
een paar bubbels in mijn glas. Maar… ik heb stiekem ook 
genoten van de prachtige boswandelingen met mijn bub-
bel! ;-) Fijn 2021 voor iedereen! 



Marleen Vanlerberghe
Schepen van Armoedebestrijding

Nathalie Lambrecht
Gemeenteraadslid
Bestuurslid JONGCD&V Deinze

Ellen Ophalvens
Bestuurslid JONGCD&V Deinze

Celine Van de Casteele
Bestuurslid JONGCD&V Deinze

Lieve inwoner van Deinze,  
Het Land van Nevele
Sedert 13 maart 2020 leven we in een rare en onzekere tijd, 
hopelijk zijn jij en jouw naaste gespaard gebleven van de 
ellende die het virus met zich meebrengt. 

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor onze samenle-
ving. Als voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst 
ondervind ik iedere dag dat wie het al moeilijk had voor de 
coronacrisis, het nu nog moeilijker heeft. Een steeds grotere 
groep mensen is tijdens de coronacrisis in financiële moei-
lijkheden geraakt, heel wat mensen zijn hun job verloren, 
met alle mogelijke gevolgen.

Het sociaal huis werkte een pakket steunmaatregelen uit, 
om de subsidies van de Federale en Vlaamse overheid te 
laten terechtkomen bij de mensen die ze het meest nodig 
hebben. De subsidies voor de kwetsbare doelgroep worden 
als volgt besteed: 

▶	 toekenning	voedselbon,	

▶	 een	tegemoetkoming	voor	wie	nood	heeft	aan		
psychologische	en	sociaal	geneeskundige		
dienstverlening,	

▶	 de	ten	laste	name	van	de	kosten	voor	opvang	van		
kinderen	van	personen	die	werkloos	zijn	geworden		
door	Covid-19	en	geen	opvang	hebben	voor	hun		
kinderen	als	ze	gaan	solliciteren,	

▶	 een	tussenkomst	voor	aankoop	didactisch	materiaal		
en	preteachen	voor	gezinnen	bij	de	uitbouw	van		
huiswerkbegeleiding,	

▶	 het	toekennen	van	een	éénmalige	energiepremie		
voor	gezinnen	die	verwarmen	met	elektriciteit,		
aardgas	of	steenkool.	

Het sociaal huis besteedt ook heel veel aandacht aan 
kinderarmoede want elk kind dat in armoede leeft, is er één 
te veel. Bij elk sociaal dossier wordt een onderzoek gedaan 
naar mogelijke rechten voor de kinderen. Er werden door 
het bestuur heel wat maatregelen genomen ter bestrijding 
van kinderarmoede. Kinderen van kwetsbare gezinnen 
krijgen:

▶	 een	financiële	steun	van	280	euro	per	jaar	per	kind,	

▶	 gratis	zuigelingenvoeding,	

▶	 aangepast	sociaal	tarief	voor	kinderopvang,	

▶	 gratis	speelpleinwerking,	

▶	 gratis	zomerkampjes,	

▶	 speciaal	tarief	voor	daguitstappen	en		
vakantieverblijven,	

▶	 sinterklaasactie,	

▶	 een	tussenkomst	voor	didactisch	materiaal	nodig		
voor	afstandsonderwijs,	

▶	 diverse	gratis	tickets	voor	evenementen.

Kinderen van  
kwetsbare gezinnen  
kunnen bij ons terecht 
voor ondersteuning.

Wie het het meest nodig 
heeft, kan gebruik maken  
van een pakket steun- 
maatregelen.

Er is ook een goede samenwerking met de drie armoede-
verenigingen werkzaam binnen onze stad.

Laat ons samen zorg dragen voor elkaar en aandacht 
hebben voor de mensen die het moeilijk hebben in onze sa-
menleving. Een klein gebaar kan wonderen doen. Voor 2021 
wens ik iedereen het allerbeste, geluk in grote en kleine 
dingen, maar bovenal, wees gelukkig met elkaar.

JONGCD&V trekt resoluut  
kaart van de Green Deal
Op 14 november ging het jaarlijkse JONGCD&V Congres voor het eerst digitaal door. Met ditmaal in de hoofdrol:  
de Europese Green Deal. Het werd een dag vol scherpe discussies en interessante workshops. 

“Samen met Celine Van de Casteele en Ellen Ophalvens, droeg ik vanuit JONGCD&V Deinze een (kritisch) steentje bij”, 
zegt Nathalie Lambrecht. “Het eindresultaat zijn enkele scherpe stellingen over hoe we die Green Deal nu concreet gaan 
aanpakken. Als JONGCD&V gaan we voor niks minder dan een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Dit is ambitieus, maar 
vooral heel erg urgent.” Naast de cijfers, pleit JONGCD&V bovenal voor een reeks concrete oplossingen die deze doelstel-
lingen in de praktijk moeten brengen, en die iedereen meenemen in dit verhaal.

Het is onze morele  
plicht om een schone 
planeet achter te laten 
voor onze kinderen en 
kleinkinderen.

De transitie zal ook rechtvaardig zijn.  
Want wie in het rood staat,  
kan niet groen doen.

EEN VERHAAL DAT GENERATIES OVERSTIJGT
Het klimaat is duidelijk niet alleen een Europees en in-
ternationaal verhaal, maar vooral ook een uitdaging die 
generaties overschrijdt. Nathalie: “Het is onze morele plicht 
om een schone planeet achter te laten voor onze kinderen 
en kleinkinderen. We willen een planeet doorgeven waar 
de biodiversiteit en luchtkwaliteit er beter aan toe zijn, en 
waar er nog voldoende vruchtbare grond is om voedsel op 
te telen.”

EEN RECHTVAARDIGE GROENE TRANSITIE
Naast dit uitdrukkelijke engagement om tegen 2050 als eerste continent klimaatneutraal te zijn,  
verliezen we als realistische beleidsmakers ook de volgende krachtlijnen niet uit het oog: 

▶	 De	transitie	zal	ook	een	rechtvaardige	transitie	zijn.	Iedereen	moet	mee	in	dit	verhaal.	Want	wie	in	het	rood	staat,	
kan	niet	groen	doen.	Wie	zijn	job	verliest	in	vervuilende	sectoren,	moeten	we	omscholen	zodoende	deze	mensen	in	
nieuwe	sectoren	aan	de	slag	kunnen.	Alleen	zo	kan	een	klimaattransitie	ook	in	de	praktijk	werken.

▶	 Daarnaast	zien	we	dat	het	klimaat	bij	uitstek	een	grensoverschrijdende	aangelegenheid	is.	Europese	ambities	zijn	
mooi,	maar	we	moeten	ons	vooral	ook	als	voortrekkers	in	de	markt	zetten.	Alleen	zo	kunnen	we	zorgen	dat	ook	
andere	continenten	mee	op	de	kar	springen.	Daarom	moet	dit	ook	een	speerpunt	worden	in	ons	buitenlandbeleid,	
inclusief	in	de	handelsakkoorden.	Een	klimaatbeleid	moet	ook	duidelijk	hand	in	hand	gaan	met	een	sterk	industrie-
beleid.

OOK ZIJ VERTEGENWOORDIGDEN  
JONG CD&V DEINZE TIJDENS HET ONLINE CONGRES



Beste inwoners van Deinze, Het Land van Nevele
Sinds maart 2020 veranderde ons dagelijkse leven grondig, zowel privé als professioneel . 
De lockdown deed ons beseffen dat niets nog vanzelfsprekend is. “We houden ontsmettend 
veel van jou …” was in mijn artsengezin wel héél letterlijk op te vatten.

Trees Van Hove
Schepen van Onderwijs en Kinderopvang 

CD&V Deinze gaat volop 
voor bruggen bouwen
 
Bruggen bouwen, dat doen we zowel letterlijk als figuurlijk. Lees je even mee?

LETTERLIJK BRUGGEN BOUWEN
Letterlijk betekent dit de uitvoering van het mobili-
teitsplan van de stad. 

▶	 Over	de	Leie	werd	reeds	één	brug	gebouwd	ter		 	
hoogte	van	oliefabriek	Van	Damme.	Aan	de	Briel-
poort	openen	we	in	het	voorjaar	de	levensbelang-
rijke	brug	tussen	de	parking	en	de	winkel-wandel	
as	Tolpoortstraat.

▶	 In	2021	leggen	we	de	breedste	fietsbrug	aan	van	
België.	Langs	het	spoor	in	Petegem	wordt	over	de	
Volhardingslaan	de	missing	link	van	de	fietssnel-
weg	richting	Zulte	aangelegd.	We	danken	hiervoor	
de	Europese,	Vlaamse	en	provinciale	instanties.

▶	 In	Landegem	is	de	voorbereiding	bezig	voor	de	
fietsbrug	over	het	kanaal.

▶	 Het	provinciaal	domein	de	Brielmeersen	wordt	
door	een	brug	verbonden	met	Vaart	Rechts	
richting	Zulte.	De	Krommebrug	krijgt	een	andere	
wegindeling	om	het	fietsen	veiliger	te	maken.

FIGUURLIJK BRUGGEN BOUWEN
Mobiliteit is het rechtstreekse gevolg van onze ruimtelijke 
ordening. “Waar we mensen laten wonen, bepaalt hoe de 
mobiliteit in onze stad kan, zal en moet verlopen”, zegt 
schepen Bart Vanthuyne. “Om dit goed te kaderen, startte 
de stad Deinze met de opmaak van een nieuw beleidsplan 
ruimte. Doel is om de centra van de diverse deelgemeenten 
te versterken.”

Door de kernversterking wordt het creëren van een aanbod 
openbaar vervoer gemakkelijker. Het veilig verbinden door 
middel van zachte assen is eenvoudiger en gemakkelijker 
door het groter draagvlak. “Kernversterking kan meer aan-
leiding geven tot het oprichten van buurtwinkels waardoor 
verdere verplaatsingen niet meer nodig zijn”, benadrukt 
Bart. “Kernversterking stimuleert ook het aspect deelecono-
mie. Een deelwagen, deelfiets,… aanbieden in een compact 
centrum van een dorp zal meer aantrekken dan in een dorp 
met wijd verspreide bebouwing.”

Met het plan ruimte zullen wij in Deinze de kernen verster-
ken en de open ruimte bewaren ten behoeve van landbouw, 
natuur, recreatie enzovoort. 

We houden  
ontsmettend  
veel van jou.

Onze kinderen hebben huidhonger.  
Ze willen opnieuw kunnen knuffelen! 

Als schepen van Onderwijs en Kinderopvang werd ontmoe-
ten plots afstand houden. Digitaal vergaderen via Teams 
werd de norm en het ene na het andere draaiboek rolde mijn 
mailbox binnen. Flexibiliteit, zorgen, informeren, vragen en 
luisteren werden dé werkwoorden van de voorbije maanden.

Ik nam actie en ging in basisscholen demolessen geven over 
handhygiëne en omgaan met mondkapjes: Trees On Tour. Ik 
ging erheen met een positieve boodschap, onder het motto 
“Deinze is bezorgd, durf hulp vragen”.

Ook in de kinderopvang was het belangrijk om gedreven en enthousiast te blijven. Zo kon-
den we kinderen, ouders en grootouders met een warm hart opvangen. Bubbels aanhou-
den, telewerken, koorts nemen… en leren positief omgaan met ‘het nieuwe normaal‘.

Ik zette onze kinderen en kinderbegeleiders graag in de kijker en riep ze uit als échte co-
ronahelden. Dit als blijk van waardering. Ze maakten tekeningen om hun emoties te uiten 
en we gingen erover praten. Niet mogen knuffelen kwam er heel sterk uit. ‘Huidhonger’.

Afsluitend wil ik onderlijnen hoe belangrijk het is om samen te werken en 
elkaar te helpen. Dat zagen we nog duidelijker de voorbije maanden. Een 
krachtig team zet een duidelijke koers uit: AVANTI, samen, in dialoog!

Hartelijke groet

Waar mensen wonen, bepaalt  
hoe de mobiliteit in Deinze kan,  
zal en moet verlopen. 

Meer buurtwinkels,  
deelwagens, deelfietsen:  
het kan in een compact centrum.

Bart Vanthuyne 
Schepen van Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 



Opa, opi, grootvader? 
Nee, zeg maar Papère! 
Tijdens de eerste coronagolf brak voor Lieven een nieuwe levensfase aan. Hij werd voor de eerste maal opa of  
“Papère”. Zijn kleindochter Eluna zag in mei het levenslicht. 
 

VOOR HET EERST GROOTVADER WORDEN,  
WAS WELLICHT HEEL BIJZONDER.  
HOE HEB JE DAT ERVAREN LIEVEN?
Het was nagelbijten! Zullen we ze mogen zien? Mogen we 
ze wel in onze armen nemen? Kusjes geven… kan dat of 
beter niet? Zal de bevalling vlot verlopen? Op 7 mei was ze 
er eindelijk! Zorgeloos, kerngezond en met een glimlach. 
Mijn vrouw en ik mochten er niet bij… Dat deed pijn. Maar 
wetende dat er andere tijden zouden komen, hadden we 
moed en geduld. Uiteindelijk werd dit beloond.

GELUKKIG MAAR!  
JULLIE ZULLEN VAST GENOTEN HEBBEN  
VAN DIE EERSTE KNUFFELS? 
Enorm, dat je dat maar weet. Maar gezondheid primeert 
nu eenmaal. Zowel toen als nu. Weet je, het was natuurlijk 
spijtig dat er geen geboorte- of doopfeest was. Maar zo’n 
dingen kan je uitstellen. Ze zijn niet noodzakelijk. Uiteinde-
lijk is er maar één ding dat echt telt: de dokter die zegt “je 
hebt niks”. Dat is goud waard. 

NIKS HEBBEN KAN ER NATUURLIJK OOK MIN-
DER FRAAI UITZIEN… 
Uiteraard. Geen werk, geen geld, geen liefde, geen vrienden 
of vriendinnen… Als raadslid van het Bijzonder Comité - het 
OCMW zoals we zeggen - weet ik dat maar al te goed. Het is 
onze taak om iets aan die zorgen en tegenslagen te doen. 
Vanuit het standpunt dat ‘werken (be)loont’, moedigen we 
cliënten aan. We zetten hen op het juiste spoor door werk 
aan te bieden, door hen te activeren, te begeleiden, te 
coachen. Niet iedereen kan daarbij kampioen spelen. Ook 
coaches hebben het al eens moeilijk met hun team. Toch 
doet het deugd dat 70 procent van onze cliënten slaagt en 
een job heeft. Hopelijk kunnen we dit snel nog uitbreiden. 

CORONA WAS IN 2020 VOOR JOU EEN  
SPELBREKER. HOE KIJK JIJ NAAR DE TOEKOMST?
Dat was inderdaad zo. Op alle gebied trouwens, maar dat 
geldt voor zovelen. Hopelijk kunnen we in 2021 het virus 
verslaan. Persoonlijk denk ik dat we er met z’n allen sterker 
uit zullen komen. Nu pas beseffen we hoe breekbaar, broos 
en afhankelijk we zijn. Iedereen heeft iedereen nodig. In 
deze moeilijke periode moeten we durven schakelen en 
anders denken. We moeten elkaar moed en kracht geven 
om verder te gaan. In een hoekje kruipen en afwachten 
helpt niet… 

Ik put kracht uit het verhaal dat ik hoorde van een podium-
bouwer. Hij had door het virus geen werk meer en schoolde 
zich om tot volwaardig timmerman. Hij is niet alleen. Er zijn 
nog talloze voorbeelden van mensen die niet bij de pakken 
blijven zitten. 

JIJ KLINKT DUS GRAAG OP 2021? 
Jazeker! De goede tijden komen er terug aan. Dit is allemaal 
slechts tijdelijk. Ik wens iedereen dan ook een gezond en 
B(r)uyssend 2021!

Lieven Tack
Raadslid van het Bijzonder Comité

Conny De Spiegelaere
Schepen van Welzijn 

Deinze wordt de Warmste 
stad Van Vlaanderen!
De coronacrisis laat zijn sporen na, ook mentaal. Toch zaten we in Deinze niet stil. Schepen Conny De Spiegelaere zag 
de voorbije maanden heel veel menselijke warmte, mooie vrijwillige engagementen en knappe realisaties van de stad.  

 HET WAS BEST WEL EEN UITDAGEND JAAR, 
CONNY. HOE HEB JIJ 2020 BELEEFD?
Corona heeft ons leven grondig door elkaar geschud. Coro-
na spaart niets of niemand. Toch heb ik ondervonden dat 
de menselijke warmte nog niet verdwenen is. Er zullen in 
onze stad altijd mensen zijn die zich inzetten voor anderen 
en dat stemt me uitermate hoopvol voor de toekomst.

MENSEN ZEG JE? OVER WIE HEB JE HET DAN?
Vrijwilligers bijvoorbeeld. Hun inzet in onze stad was tijdens 
de coronacrisis enorm groot en hartverwarmend. Neem 
nu de belrondes naar de 75-plussers die we georganiseerd 
hebben vanuit het lokaal dienstencentrum Zeventiendor-
pen, zowel in de eerste als in de tweede golf van de coron-
acrisis. De dankbaarheid van degenen die gebeld werden, 
was groot. Maar dat zag je ook bij de vele vrijwilligers die 
een luisterend oor boden voor de vragen en vele behoeften. 
Het maakt onze samenleving zoveel warmer, zoveel zorgza-
mer, zoveel sterker.

WAT MOOI EN HARTVERWARMEND! DAT IS 
DEINZE TEN VOETEN UIT.
Helemaal! Die inzet van vele vrijwilligers in de verenigin-
gen, in de zorgsector, in het lokaal dienstencentrum, in de 
sportdienst, cultuurdienst… leveren gevoelens van welbe-
vinden op en geven zin aan het leven. Er zijn voor elkaar, 
iemand helpen die het moeilijk heeft in deze coronacrisis, 
boodschappen doen, een babbeltje slaan, een schouder 
zijn waarop anderen kunnen steunen. Het gaat om een po-
sitieve levensstijl die je opbouwt. Hierdoor bouw je sociaal 
kapitaal op en word je gelukkiger. 

NAAST DE INZET VAN DE VELE VRIJWILLIGERS 
DIE DEINZE RIJK IS, HEEFT ONZE STAD OOK NIET 
STILGEZETEN. 
Ja, Elfdorpen werd Zeventiendorpen. Een site waar alle 
zeventien dorpen van Deinze samenkomen en iedereen 
welkom is. Je kan er terecht voor thuiszorg, mindermobie-
lenvervoer, het lokaal dienstencentrum en de senioren-
consulent. Ook het seniorenhuis is er in geïntegreerd. De 
kruisbestuiving van de verschillende diensten zorgt voor 
een betere en vlottere dienstverlening. Je kan er, ondanks 
de coronacrisis, verder terecht voor al je hulpvragen.

DE CORONACRISIS LAAT ZIJN SPOREN NA, OOK 
MENTAAL… 
Dat is zo. In de maand oktober trokken we daarom van dorp 
naar dorp - naar onze mooie zeventien dorpen die onze 
stad rijk is - om met alle inwoners kennis te maken. Zorgen 
voor jouw buurt, noden detecteren, burgers aandacht en 
tijd geven, is zeer belangrijk. Inzetten op buurtzorg en de 
strijd tegen de vereenzaming wordt één van de prioriteiten 
in Deinze.

OP DUS NAAR EEN WARM 2021? 
Heel graag, maar dit zal enkel mogelijk zijn met de inzet van 
de vele vrijwilligers in onze stad. Dank voor jullie energie en 
tijd, jullie creativiteit, jullie enthousiasme en jullie glimlach! 
Jullie zijn goud waard. Samen maken we van Deinze de 
Warmste stad van Vlaanderen! 
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