
Hier

‘Deinze en Nevele 
worden als het ware 
uitgehuwelijkt. Onze 
partner kennen we niet 
echt, de bruidsschat wel’

DEINZE EN NEVELE:
BLIND GETROUWD?
De Vlaamse regering stimuleert 

gemeenten om vrijwillig te 

fusioneren. Deinze keek in de 

richting van Zulte en Nevele 

ondernam zelfs een poging voor 

een fusie tussen de vier 

gemeenten van de LoWaZoNe 

(Lovendegem, Waarschoot, 

Zomergem en Nevele). Uiteindelijk 

kwamen er gesprekken tussen de 

burgemeesters van Deinze en 

Nevele. 

Als progressieve partij zien wij 

zeker voordelen in de fusies 

tussen kleinere gemeenten. Ook 

een fusie tussen Deinze en Nevele 

kan mogelijk een meerwaarde 

betekenen op verschillende 

vlakken. Een grondige analyse die 

de haalbaarheid van de fusie 

onderzoekt, bleef echter uit.

En daar wringt precies het 

schoentje. 

In Deinze en Nevele werd op 10 juli 

zonder overleg de beslissing 

genomen om de fusie op touw te 

zetten. Op 24 augustus stond de 

vrijwillige samenvoeging op de 

gemeenteraadagenda, zonder veel 

informatie aan de raadsleden. Niet 

alleen de gemeenteraad werd 

buitenspel gezet, maar ook de 

adviesraden, verenigingen en 

bovenal de inwoners zelf. In 

andere gemeenten werden 

onderzoeksrapporten voorgelegd. 

Nevele en Deinze worden echter 

door geen enkele studie aan 

elkaar gekoppeld. Integendeel het 

zijn de buurgemeenten die het 

minst samenwerken. 

Wij zijn helemaal niet tegen 

mogelijke fusies. We zijn tegen de 

manier waarop de beslissing is 

genomen. Voor- en nadelen of 

mogelijk voordeligere fusies met 

andere gemeenten zijn niet 

onderzocht.

in Deinze

Eddy Donné, OCMW-raadslid

Alle hens aan dek voor de N43

Wensen van inwoners Markt
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Eddy Donné
OCMW-RAADSLID MET VEEL AANDACHT VOOR DE KWETSBARE MENSEN

Eddy Donné, 47 jaar, is preventieadviseur en technisch adviseur 

coördinator bij BenedictusPoort, een middelbare school in Ledeberg. Hij 

is getrouwd met Sigrid en papa van Jef, Hanne en Jarne. Daarnaast is hij 

actief bestuurslid van de fietsersbond, moestuinier en imker. Van 

februari 2015 tot februari 2016 zetelde hij in het vast bureau en sinds 

februari 2015 tot nu zetelt hij in de OCMW-raad als opvolger van Eddy 

De Winter. Ondertussen is Eddy al meer dan 15 jaar politiek actief.

Zijn politieke drijfveer? Voor iedereen een betere, gezondere, socialere 

en rechtvaardigere wereld nastreven. Het nieuws van elke dag drukt 

ons met de neus op de feiten. Zomaar aan de zijlijn toekijken helpt ons 

geen stap vooruit. De politiek heeft mensen nodig die verder kijken dan 

hun eigen belang. Hierbij moeten we starten in onze eigen naaste 

omgeving. 

Zijn politieke droom? De plaatselijke politici laten inzien dat we met 

het nastreven van eigenbelang en een korte termijnvisie het niet halen 

in deze wereld. En de wereld… die begint in Deinze.

 

Zijn ultieme politieke droom? De wereld in handen van politieke leiders 

die de toekomst van de maatschappij voorop stellen en kiezen voor een 

duidelijk sociaal en duurzaam programma. Kortom, zorgen voor een 

mooie wereld voor iedereen, los van rang of stand, kleur of overtuiging.

De voorzitter en raadsleden van GroenRood, met links OCMW-raadslid Eddy Donné.
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‘GroenRood vraagt onder-
grondse afvalcontainers, 
meer bomen en een busje’

ALLE HENS AAN DEK VOOR DE 
N43 VAN DEINZE TOT ASTENE

De wegenwerken tussen Deinze en Astene zijn nog maar een paar 

maand ver en sommige handelaars zitten nu al in zak en as. Wij 

luisterden goed naar verschillende handelaars en bekeken hoe andere 

steden omgaan met zulke drastische wegenwerken. Onze bevindingen 

resulteren in een resem aanbevelingen aan het stadsbestuur. 

Op de eerste plaats vraagt GroenRood een financiële ondersteuning voor de 

handelaars. We stellen voor om niet enkel de promotaks voor dit jaar maar ook 

die van volgend jaar kwijt te schelden.. Zou gratis advertentieruimte in het 

stadmagazine ook geen mogelijkheid zijn? We zien ook dat verschillende 

handelaren op eigen houtje met creatieve acties begonnen zijn. Mogelijks kan er 

in samenspraak met de centrummanager hier ook een geldelijke ondersteuning 

komen. 

WENSEN VOOR DE MARKT

OPKNAPPEN FIETSTUNNELS

Eddy De Winter pleit voor een 

opknapbeurt van de fietstunnels 

onder de spoorweg. “Ze zijn vuil, 

slecht verlicht en ogen 

onaantrekkelijk. Behalve nieuwe 

verlichting, een grondiger 

onderhoud, kunnen ook kleuren of 

muurschilderingen een 

opwaardering zijn wat een 

aangename, bijna artistieke tunnel 

oplevert. De gemeenteraad volgde 

Eddy zijn voorstel!

GEEN BEDRIJF VOOR 

MESTVERWERKING IN VINKT

GroenRood protesteert samen 

met veel anderen tegen de 

oprichting van een grote 

mestverwerking met o.a. een 

opslag van 28.000 kg zwavel en 

salpeterzuur, op de grens tussen 

Poeke en Vinkt, in de prachtige 

Poekebeekvallei. De geurhinder, 

de aantasting van de open ruimte, 

de verkeersonveiligheid, de 

overstromingslast en het reële 

gevaar van de gebruikte stoffen 

doen ons heel duidelijk NEEN 

zeggen. Mestverwerking is geen 

landbouwactiviteit en hoort thuis 

op een industrieterrein.

GEEN BLANKENBERGE AAN DE 

LEIE

Op de grond van de oude 

stadsgasfabriek aan de Louis 

Dhontstraat plant een 

projectontwikkelaar 72 woningen 

en appartementen. Tien 

verdiepingen en meer dan 32 

meter hoog. Annick Verstraete is 

pro herbestemming van de grond 

maar vindt zo'n hoge woontoren 

niet passen in Deinze.

PETER PARMENTIER
Voorzitter GroenRood
peter.parmentier@sjc-gent.be

ANNICK VERSTRAETE
Gemeenteraadslid GroenRood
annick.verstraete@deinze.be

EEN WERKEN-OPVOLGER ZOU 
WELKOM ZIJN
Daarnaast vragen we aan het 

stadsbestuur om een medewerker 

van onze stad de opdracht te geven 

om tweemaal per dag de 

bereikbaarheid van de werfzone ter 

plaatse te bekijken.

De bereikbaarheid, ook met de fiets,  

is essentieel voor de plaatselijke 

winkels. 

Ten slotte roepen we het 

stadsbestuur op om het goede 

voorbeeld te geven. GroenRood wil 

zelf ook zijn steentje bijdragen en zal 

zolang de werken duren voor zijn 

feesten, nieuwjaarsreceptie en 

catering op de GroenLicht! -avonden 

naar deze straat trekken. 

GroenRood polste de inwoners van de 

Deinse Markt naar hun wensen 

waaruit heel wat bruikbare tips voor 

hun straat voortvloeiden.

Heel veel senioren verhuizen naar een 

appartement op de Markt of de 

directe omgeving. De stenen daar zijn  

ongemakkelijk  voor mensen die niet 

goed te been zijn en bovendien niet 

geluidsarm. Je ondervindt dat heel 

duidelijk op de terrassen naast de 

rijweg. We zouden graag een 

deskundige firma laten kijken of een 

betere voeging geen veiliger en stiller 

resultaat kan opleveren.

De Markt is het stadsbos niet. Toch 

mogen er best enkele bomen meer 

staan en zitbanken bijkomen. Het 

oogt veel mooier en zorgt ook voor 

welgekomen schaduw in de zomer.  

Bij warme dagen is het opslaan van 

vuilnis voor velen een probleem. Op 

heel wat kleine terrassen zorgt het 

afval  voor grote hinder. Wij opteren 

voor grote ondergrondse 

vuilniscontainers als oplossing . 

Wij, GroenRood, ijveren ook al lang 

voor een vast pendelbusje dat 

klokvast vanop de Markt een rit in het 

centrum doet.
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Op vrijdagavond 18 augustus 

organiseerde GroenRood Deinze 

samen met Groen Nevele een 

infoavond over de mogelijke fusie 

tussen Deinze en Nevele.

Wij vonden dat de bevolking zo vlug 

mogelijk informatie verdiende. De 

grote opkomst en de vele vragen 

bewezen de hoge nood  aan 

informatie. Een gemiste kans van het 

stadsbestuur.

1
Op 17 september liepen we over de 

koppen op het Poppoplein. Onder 

een stralende zon kuierden vele 

mensen tussen de verschillende 

standen van de bio-ecomarkt.

We ontdekten o.a. (kinder)kledij, 

wasbare luiers, juwelen, etherische 

oliën, Fairtrade-produkten en zoveel 

meer. Onder de gezellige tonen van 

een Zuiders muziekgroepje genoten 

we vanop het bio-terras.

2
De Krekelstraat kreunt onder de 

bijkomende verkeersdrukte door 

de werken in de N43. GroenRood 

trekt samen met enkele 

bewoners aan de alarmbel.

De Krekelstraat is al sinds 

mensenheugenis marktleider qua 

verkeersonveiligheid. Al een 

eeuwigheid is er veel te veel en veel 

te zwaar verkeer. GroenRood vraagt 

al jaren om een oplossing en blijft 

hopen ... #samendoen

3
Goed nieuws voor verenigingen 

van Deinze en Fairtrade-boeren. Er 

komt een eerlijkere regeling voor 

het koffiegebruik in de 

Rekkelinge.

GroenRood-raadslid Eddy Donné 

slaagde er in om in dezelfde zitting 

van de OCMW-raad, Fairtrade 

producten vast op te nemen in het 

aanbod van de cafetaria. Op de foto 

voert GroenRood actie bij de 

seniorenraad voor een eerlijke 

koffieprijs.
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Doeners uit Deinze lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

NIEUWJAARSRECEPTIE GROENROOD
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 LEERNSESTEENWEG 250 
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CENTRALE GASTE:

GROEN-VOORZITSTER 
 MEYREM ALMACI 

Groen Deinze 

Martijn en Hadewych Bruneel-Claus

Guido Gezellelaan 134

9800 Deinze

09 386 06 00

hadewychclaus@skynet.be

www.groenrooddeinze.be 

     www.facebook.com/groenrood

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




