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Samen moeten we ervoor gaan!
Als N-VA-fractieleider is het mijn taak om samen met onze 
verkozenen het reilen en zeilen van de stad op de voet te volgen en 
in te grijpen waar nodig. Onze verkozenen zijn bijzonder kritisch 
voor dit stadsbestuur en daar hebben we goede redenen voor.

Toch reiken wij ook positieve voorstellen aan om het beter te 
doen. Een uitgewerkt mobiliteitsplan en parkeerbeleid met onder-
grondse parking op de markt moesten het centrum leefbaar en 
bereikbaar houden. Ons voorstel voor een ondergrondse parking 
werd niet eens grondig onderzocht. Spijtig… Maar vooral een 
gemiste kans voor Diksmuide.

Al vanaf de invoering van het nieuwe parkeerbeleid was het dui-
delijk dat de aanpak van dit stadsbestuur onleefbaar zou zijn voor 
zowel de bewoners als de handelaars van de Diksmuidse binnen-
stad. Een stevige bijsturing is nodig.

Wij kunnen het als oppositiepartij niet alleen. Daarom doe ik 
een oproep aan jullie, burgers van Diksmuide. Wat goed loopt 
mag je bejubelen, maar wat fout loopt moet je bekritiseren. Het 
stadsbestuur kan niet ongevoelig blijven voor de wensen en 
opmerkingen van 
de Diksmuidse 
bevolking. “Kom uit je kot en laat je 

horen! Samen maken we het 
verschil en kunnen we er iets 
moois van maken. Willen we 
dat proberen?  
N-VA Diksmuide alvast wel!”

Jürgen Van Collie  
fractievoorzitter N-VA Diksmuide

Zondag 23 oktober om 9 uur 

in CC Kruispunt Diksmuide 
organiseert N-VA Diksmuide een 
ontbijtgesprek met minister van 
Financiën Johan Van Overtveldt. 

Wil jij ook genieten van een lekker 
ontbijt en een boeiend gesprek? 
Schrijf je dan in via diksmuide@n-va.be 
of 0474/75.58.99. 

De kostprijs hiervan is 10 euro. 
Contacteer ons of je kan rechtstreeks 
overschrijven op de rekening van N-VA 
Diksmuide: BE 7330 5675 8366. Vermeld 
zeker je naam + ontbijtgesprek 

Ontbijtgesprek 

Johan Van 

Overtveldt

Versterk ons team! 
Mail naar diksmuide@n-va.be
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N-VA Diksmuide op 
de N-VA-familiedag

Afslanking van 
provincies krijgt 
vorm

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur 
Liesbeth Homans legde de definitieve 
contouren van de afslanking van de 
provincies vast . “We slanken de provincies 
af en creëren een slagkrachtigere en 
efficiëntere overheid”, aldus Luc Coupillie. 
“Slagkrachtig en efficiënt betekent ook 
minder mandaten. Zo wordt onder meer 
het aantal te verkiezen provincieraadsleden 
gehalveerd (van 72 provincieraadsleden 
naar 35) en zullen er nog slechts vier 
gedeputeerden zijn. Vandaag zijn dat er 
zes. “Afslanken van het aantal politieke 
mandaten en postjes, was voor ons een 
verkiezingsbelofte. Dat de oude politieke 
cultuur hier veel weerstand heeft geboden, 
hoef ik wellicht niet uit te leggen.” 

De provincies zullen ook geen 
persoonsgebonden bevoegdheden (sport, 
cultuur, welzijn, jeugd) meer uitoefenen. 
Vandaag zijn er nog te veel verschillende 
bestuursniveaus met dezelfde taken bezig. 
Zo zijn bijvoorbeeld de gemeenten, de 
provincies en Vlaanderen betrokken bij 
het bibliotheekbeleid. Hoewel alle drie de 
niveaus goed werk leveren is dat niet logisch 
noch efficiënt. Met de afslanking van de 
provincies willen we vooral bereiken dat 
de dienstverlening aan de burger beter, 
duidelijker en efficiënter wordt. Verder 
wordt de fiscale bevoegdheid van de 
provincies ingeperkt en afgetopt.

“We slanken de provincies 
af en creëren een slag-
krachtigere en efficiëntere 
overheid.” 
Luc Coupillie  
Provincieraadslid 

1u parkeren kan enkel mist voldoende capaciteit voor langparkeren in het centrum! 
Een ondergrondse parking onder de Grote Markt blijft de beste oplossing.

Nieuw parkeerbeleid roept vragen op
Enige tijd geleden werd het nieuwe parkeerbeleid in onze stad doorgevoerd. N-VA 
Diksmuide stelt zich hierbij enkele vragen.

Diksmuide, een bruisende stad?

Een nieuwe randparking?

Eén of twee uur 

parkeren? We stellen 

vast dat heel wat van deze 

parkeerplaatsen er verlaten bij 

liggen. Laten deze mensen 

Diksmuide links liggen? 

De plannen van N-VA 

Diksmuide voor ondergronds 

parkeren werden in de 

prullenbak geworpen. Te duur? 

Geen interesse? Niet realiseerbaar? 

Nu blijkt dat bij de bouw nabij het 

Yserheem ondergronds wel 

mogelijk is. 

Stad met een visie? En intussen ... ? 

... blijven we met z’n allen aanschuiven 
om onze stad binnen te komen. 

Herbestemming 
van de kerken

Diksmuide toont 
hoe het niet moet

  13 000 Vlamingen zakten 
op zondag 11 september af 
naar Plopsaland in De Panne 
om er de 15de verjaardag 
van de N-VA te vieren. N-VA 
Diksmuide was er ook bij en 
beleefde een fantastische dag. 
Voorzitter Bart De Wever had 
nog een belangrijke boodschap 
voor de aanwezigen: “Er is 
vandaag maar één toekomst: 
verder aan de weg timmeren 
en het vertrouwen van zoveel 
mogelijk Vlamingen winnen 
en verdienen.”

www.n-va.be/diksmuidediksmuide@n-va.be



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
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€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België
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bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


