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Lijsttrekker Filiep Terryn:

“De N-VA kiest niet voor loze beloften, maar 
wel voor haalbare en betaalbare projecten.”
Contacten in Brussel lonen
Bij de uitwerking van enkele grotere projecten zoals het zwembad, de gemeenteschool en de restauratie van de basiliek was - en is 
- een goede samenwerking met de Vlaamse overheid onontbeerlijk. Het goede contact van onze schepen Mia Wyffels met ’Brussel’ 
heeft een belangrijke rol gespeeld bij het toewijzen van de vele miljoenen euro’s aan subsidies. Zonder deze subsidies zou dit nooit 
mogelijk geweest zijn. Het was uiteraard groepswerk van het hele schepencollege, de gemeentelijke administratie en diverse verant-
woordelijken.

Ondersteuning blijft noodzakelijk voor toekomst
Ook tijdens de komende legislatuur zal onze gemeente niet alles alleen kunnen realiseren. Het wordt opnieuw heel belangrijk om 
financiële ondersteuning te krijgen vanuit Vlaanderen. Lokale besturen zullen meer en meer moeten kunnen terugkoppelen naar een 
sterke partij op Vlaams en federaal niveau. Niet alleen voor de broodnodige middelen, maar ook voor studie en ondersteuning. 

Haalbaar en betaalbaar programma
Momenteel schrijven we het N-VA-programma waarmee we in oktober naar de kiezer trekken. Betaalbare en haalbare projecten 
staan hierin centraal. Het wordt geen catalogus van allerlei beloften, maar een realistisch en haalbaar programma met evenwichten 
tussen deelgemeenten, verenigingen en groepen.

De N-VA is de N-VA
Het is belangrijk dat de andere lijsten duidelijkheid scheppen over hun politieke ruggensteun, zodat de kiezer in volledige transpa-
rantie zijn keuze kan maken. Een lokale partijnaam dekt niet altijd de lading. What you see is what you get: de N-VA is de N-VA Wij 
komen gewoon onder de eigen naam op.

     Bert Maertens  -  Filiep Terryn 
   Vlaams volksvertegenwoordiger          Lijsttrekker

Jong N-VA Moorslede klaar voor gemeenteraadsverkiezingen
Wat enkele jaren geleden begon met twee, groeide uit tot een gemotiveerde groep van vijf jonge welpen. Aan politiek doen op jon-
ge leeftijd is niet altijd een evidente keuze. Kritiek loert altijd om de hoek, maar wij zijn ervan overtuigd dat jonge, gemotiveerde 
krachten met frisse ideeën de gemeente een meer moderne toekomst kunnen bieden. Met Jong N-VA mee aan het roer, kunnen wij 
samen werken aan een gemeente waar veiligheid voorop staat. Wij werken als jongeren actief mee aan de komende gemeenteraads-
verkiezingen. De uitdagingen leest u op de binnenpagina’s van dit huis-aan-huisblad.

De jonge welpen van Jong N-VA Moorslede

De N-VA heeft een            voor Moorslede.
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Twee vragen aan … Veerle Demeulenaere en Nicolas Verlinde

Veerle Demeulenaere Tweede plaats
1  Wie is Veerle Demeulenaere?

“Ik ben geboren in Roeselare en ging er naar de kleuter- en 
lagere school, tot ik naar Kachtem verhuisde. Ons gezin 
keerde na enkele jaren terug naar Roeselare, tot ik op mijn 
vijftiende naar Dadizele verhuisde. Mijn middelbaar onder-
wijs volgde ik in Barnum in Roeselare, op mijn achttiende 
besloot ik geschiedenis te studeren en trok daarvoor naar de 
Kortrijkse afdeling van de KU Leuven. Na twee jaar ging het 
richting Leuven, waar ik na mijn licentiaat geschiedenis nog 
een aanvullend diploma in de media- en informatiekunde 
behaalde.”

“Na mijn studies kon ik meteen aan de slag als journalist 
en eindredacteur bij de regioredactie van Het Nieuwsblad. 
Anderhalf jaar later werd ik ook correspondent voor de 
Moorsleedse bladzijden van De Weekbode. Zo leerde ik het 
politieke, culturele en verenigingsleven in de gemeente goed 
kennen.”

“Na een aantal heel drukke, maar boeiende jaren, schroef-
de ik mijn journalistieke activiteiten wat terug en ging aan 
de slag als leerkracht geschiedenis. Ik geef nu les in twee 
middelbare scholen: de Burgerschool in Roeselare en het IHK 
in Ardooie. In 2008 nam ik definitief afscheid van de twee 
kranten waarvoor ik jarenlang met veel plezier heb geschre-
ven.”

“Ik woon al ruim twaalf jaar in de Mgr. Cardijnlaan in Da-
dizele en ben gehuwd met Jürgen Dumont. We hebben twee 
zonen: Jarne en Senne. Zij voetballen allebei bij VK Dadizele. 
Als fiere mama moedig ik hen zoveel mogelijk aan.”

“Daarnaast ben ik bestuurslid van Dadingisila, de heem-
kundige kring van Dadizele en de Gezinsbond. Twee jaar 
geleden trad ik toe het tot het bestuur van N-VA Moorsle-
de-Slyps-Dadizele en werd communicatieverantwoordelijke, 
een functie die me op het lijf is geschreven. Als ik nog tijd 

over heb, probeer ik te quizzen met vrienden, maar dat lukt 
me de jongste tijd steeds minder.

2  Waarom koos je voor de politiek?
“Als historicus heeft politiek me altijd geboeid. Ik heb jaren 
beroepshalve de gemeenteraden van diverse steden en ge-
meenten, waaronder vooral Moorslede en Izegem, gevolgd. 
Ik weet intussen goed hoe het er aan toe kan gaan.”

“Met de mensen van N-VA Moorslede-Slyps-Dadizele heeft 
het altijd geklikt en mijn eigen overtuigingen stroken ook 
met de ideeën van het Vlaams-nationalisme. De keuze voor 
deze partij was dus snel gemaakt!”

“Dat ik bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de twee-
de plaats krijg toegewezen, zorgt voor een grote uitdaging. 
Het is een goed gevoel dat we als politieke groep zo goed 
samenhangen.

Nicolas Verlinde Derde plaats
1  Wie is Nicolas Verlinde?

“Ik ben geboren in 1992 als jongste en derde zoon en opge-
groeid in een zelfstandigenmilieu in de Roeselaarsestraat in 
Moorslede, spelend tussen de landbouwmachines en mest-
stoffen. De land- en tuinbouwsector is mijn tweede thuis.”

“Ik liep school in de gemeentelijke basisschool van Moorsle-
de en volgde nadien handel in de Burgerschool in Roeselare. 
Daarna trok ik naar de Hogeschool van Gent, waar ik mijn 
diploma kmo-management behaalde, een bedrijfseconomi-
sche bacheloropleiding.”

“Professioneel ben ik actief in een farmaceutisch bedrijf, ge-
specialiseerd in voedingssupplementen. Het organiseren van 
commerciële events is een leuk onderdeel van mijn werk.

“Ik woon in hartje Moorslede - onder de kerktoren - en hou 
van gezellig tafelen. Als jonge gast zet ik graag met mijn 
vrienden een stapje in de wereld.”

2  Waarom koos je voor de politiek?
“Mijn eerste kennismaking met de politiek was in 2011. De 
N-VA was toen in volle groei en het klikte meteen. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2012 stond ik midden op de 
lijst, op de 11de plaats.”

“Ik werd rechtstreeks verkozen en werd meteen het jong-
ste gemeenteraadslid uit Moorslede. Ik ben nog steeds heel 
dankbaar dat ik zó vroeg en zó duidelijk de kans kreeg om 
mijn politiek debuut te maken.”

“In 2014 werd ik gevraagd om deel te nemen aan de ver-
kiezingen van het Vlaamse Parlement. Dit werd een boei-
ende ervaring. Voor het eerst werd de N-VA met 30 pro-
cent de grootste partij van Moorslede-Slyps-Dadizele. In 
West-Vlaanderen haalde ik als negende opvolger meer dan 
6 200 voorkeurstemmen. Ik was meer dan verrast.”

“Ik ben dus vrij jong in de politiek gestapt: daarvoor moet je 
een beetje gek zijn, niet? Maar weet je, ik ben graag onder de 
mensen en ik vind het tegelijk boeiend, uitdagend en plezant. 
Zo leer ik heel veel mensen kennen. Door met hen te spre-
ken en vooral te luisteren, hoor ik wat goed is, maar ook wat 
misschien nog beter kan. Dit proberen te vertalen naar beleid 
toe is mijn invulling van lokaal engagement, verantwoorde-
lijkheidszin en betrokkenheid.”

“Op 14 oktober zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezin-
gen. Een moment waar ik uiteraard naartoe leef. Van het 
N-VA-bestuur krijg ik opnieuw de kans om er volop voor te 
gaan. Deze keer vanop de derde plaats. Ik zou graag opnieuw 
verkozen worden en mij blijven inzetten voor onze mooie 
gemeente.”

In elke deelgemeente heeft Jong N-VA een  
contactpersoon waarbij u altijd terecht kan:

  Slypskapele: Aäron Pattyn

  Dadizele: Alexander Claeys

  Moorslede: gemeenteraadslid Nicolas Verlinde,  
Gert-jan Hovaere en Ine Lievens

Uitdagingen voor Moorslede volgens Jong N-VA
“Onze grootste uitdaging is het politieke debat in de 
gemeente dichter bij jongeren brengen’’, legt voorzit-
ter Gert-jan Hovaere uit. “Het gaat nu eenmaal alle 
jongeren aan. Voorts willen wij de digitalisering in 
Moorslede verder uitbouwen. Een applicatie voor de 
gemeente waarin alle diensten tot hun recht komen, 
vinden wij een must voor een moderne samenleving.’’ 

“Een andere prioriteit is de veiligheid van de schoolgaande jeugd. 
Daarbij denkt Jong N-VA aan reflectoren op straatlantaarns en 
reflecterende fietspaden.”

Maar het moet niet altijd puur politiek zijn, stelt de jongerenafde-
ling: “Jong en oud bij elkaar brengen, evenementen organiseren, 
kleine acties ten voordele van de jongeren … zijn voor ons ook 
belangrijk’’, gaat de jongerenvoorzitter verder. “Ons eerste groot 
evenement, de hypnoseshow van Patrick Pikart, was een enorm 
succes. Daarnaast delen wij valentijnschocolaatjes, Lions voor de 

examens, engageren ons in verschillende verenigin-
gen in Groot-Moorslede en zetten ons in voor goede 
doelen.’’ 

Kortom, Jong N-VA Moorslede wil er zijn voor de 
jeugd en weten wat er bij hen leeft. “Daarom gaan wij 
binnenkort langs bij de verschillende jeugdbewegin-
gen met onze leeuwenkooien. Daarin kunnen zij hun 
mening of ideeën kwijt voor een beter jeugdbeleid in 
onze gemeente.’’ 

Kandidaten 

in de kijker

Veerle Demeulenaere met federaal volksvertegenwoordiger 
Brecht Vermeulen. 



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


