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Een sterke ploeg van 25 gemotiveerde 
bestuursleden staat me bij. Graag verwel-
kom ik ondervoorzitter Luc Depreitere, 
secretaris Rudi Cogen, penningmeester 
Erik De Smedt, nieuw bestuurslid Reinout 
De Mol én het voltallig bestuur. 

Ik maak van de gelegenheid ook graag ge-
bruik om uittredend voorzitter Dominique 
De Jonge van harte te bedanken voor zijn 
inzet de voorbije jaren. En er is nog werk 
aan de winkel. Onze manier van werken 
wordt niet altijd gesmaakt. 

Dat is jammer. Het is daarom hoog tijd 
voor een nieuwe politieke cultuur. Wij 
willen meer samenwerking zien tussen de 
verschillende partijen. Ik reik dan ook de 
hand aan elke politieke vertegenwoordiger 
van onze gemeente om samen te zitten en 
elkaar te respecteren voor het werk dat we 
doen. Van mening verschillen moet kun-
nen, maar respect is de sleutel tot succes.

Raf De Wolf 
Voorzitter

22 maart 2016: zwarte dinsdag.

Uit de Wetstraat 
Een gewone doordeweekse dag waarop 
plots ieders routine wordt verstoord 
door angst, paniek, verdriet en ongeloof. 
Niemand bleef onberoerd, iedereen was 
betrokken. Er is al veel geschreven en al 
veel gedaan op de korte tijd die volgde.

In de Kamer stemden we unaniem, over de 
partijgrenzen heen, een akkoord over de 
oprichting van een parlementaire onder-
zoekscommissie. Hierdoor komt er een 
reconstructie van de feiten, een onderzoek 
naar het veiligheidsapparaat (politie, inlich-
tingendienst en gerecht) en een analyse van 
radicalisering. 

Er zijn drie nieuwe maatregelen goedgekeurd 
i.v.m. terreurdossiers, die het onderzoek 
versterken:

  Huiszoekingen kunnen nu ook ’s nachts 
plaatsvinden;

  In dossiers van illegale wapenhandel 
worden ook telefoontaps toegelaten;

  Oprichting van een nieuwe databank 
rond ‘foreign terrorist fighters’ en  
organisaties zoals Sharia4Belgium.

Bovendien ligt binnenkort de Wet Lejeune 
(vervroegde voorwaardelijke invrijheidsstel-
ling) op tafel voor verstrenging.

Het vele werk en de grote inspanningen van 
iedereen op het terrein tonen onze sterkte: 
een solidaire gemeenschap, die zich niet laat 
verblinden door angst en haat, maar eensge-
zind en hoopvol naar de toekomst kijkt.

Goedele Uyttersprot 
Volksvertegenwoordiger

Met fierheid neem ik de komende 
drie jaar het voorzitterschap van 
onze lokale afdeling op mij. Een 
uitdaging die ik met beide handen 
grijp om onze lokale afdeling bij 
de verkiezingen van 2018 naar een 
nóg beter resultaat te leiden.

  Groepsfoto van het (niet voltallige) nieuw bestuur

N-VA Lebbeke kiest nieuw bestuur
Woordje van de nieuwe voorzitter

De N-VA wil behoud oversteek Belle Sas p. 4Veel geld over de balk gegooid p. 3
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De gemeenteraadsverkiezin-
gen van oktober 2012 brach-
ten in Lebbeke een echte 
aardverschuiving teweeg:  
de N-VA sprong van één 
naar acht zetels. 

Ondanks deze duidelijke 
overwinning vormden Open 
Vld en CD&V een coalitie 
die op 1 januari 2013 van 
start ging. Aangezien we nu 
al halfweg zijn, maken we 
graag een stand van zaken 
op.

Oppositie voeren met een open geest
De N-VA voert al vanaf de eerste gemeenteraad in Lebbeke 
constructief oppositie. Zo kwam de N-VA al meermaals tussen 
in de gemeenteraad en dienden we al ruim 50 eigen voorstellen 
in. De N-VA-fractie beoordeelt alle voorstellen op inhoud. We 
stellen ons niet de vraag wie het voorstel heeft ingediend. 

Meerderheid verpakt N-VA-voorstellen als eigen voorstellen
De houding van de meerderheid ten opzichte van de N-VA-
voorstellen is helemaal anders. Ze keurden nog geen enkel 
N-VA-voorstel goed. We stellen zelfs vast dat de verworpen 
voorstellen achteraf vaak door de meerderheid opnieuw als hun 
voorstellen op de agenda worden geplaatst:

  De Kadobon: door de N-VA geagendeerd, eerst weggestemd 
en daarna toch gerealiseerd. In totaal zijn er al meer dan 
3100 kadobonnen verkocht. Weliswaar voor het grootste 
deel aan gemeentelijke diensten. Met een uitgewerkt plan, 
kan dit beter...

  Luifels op de kerkhoven: het voorstel om op de gemeen-
telijke kerkhoven een luifel te plaatsen, om ook in slechte 
weersomstandigheden waardig afscheid te kunnen nemen, 
diende de N-VA al in 2007 in. Dit realiseren ze nu met 
mondjesmaat.

  Een traplift in het gemeentehuis om minder mobiele men-
sen te helpen.

  De zorgkaart: deze kaart moet het parkeren -ook in de 
blauwe zones- voor zorgverstrekkers vergemakkelijken.  
Dit voorstel is uitgevoerd volgens het gekende scenario.

  Een verkeersvrije Jules De Buckstraat in de zomer: dit 
wordt ieder jaar door N-VA opnieuw ingediend, maar stee-
vast afgewezen. 

De houding van de meerderheid
Zeer merkwaardig is de houding van CD&V Lebbeke: voorstel-
len die zij indienden of mee ondertekenden in de vorige  
legislatuur, worden nu gewoon weggestemd. Een voorbeeld 
daarvan is het voorstel om de Jules De Buckstraat in de  
zomermaanden verkeersvrij te maken om de veiligheid van de 
terrasjesbezoekers te verzekeren. Een ander voorbeeld hiervan: 
in 2013 werd een verkeerscommissie opgericht. 

Deze commissie moest Lebbeke verkeersveilig maken en de 
mobiliteit in goede banen leiden. De N-VA stelde vast dat deze 
commissie nauwelijks samenkomt en stelde in de gemeenteraad 
van 25 februari 2016 voor om de Verkeerscommissie maande-
lijks bijeen te roepen. Uit een CD&V-nieuwsbrief van 19 juni 
2013 bleek dat dit oorspronkelijk ook de bedoeling was van 
CD&V Lebbeke om elke laatste dinsdag van de maand samen  
te zitten, maar blijkbaar ging de andere partij in de meerderheid 
hiermee niet akkoord. 

Meer respect voor de raadsleden
De N-VA betreurt het dat in Lebbeke de voorzitter van de 
gemeenteraad ook de burgemeester is. Het komt vaak voor dat 
hij de N-VA het woord ontzegt. Zelfs zijn eigen schepenen en 
raadsleden laat hij niet uitspreken. Bovendien klaagden raads-
leden uit andere fracties dit gedrag aan. Een dringende oproep 
dus aan de burgemeester om te stoppen met deze politieke  
spelletjes en te kiezen voor een positievere houding in het 
belang van de burgers. 

Drie jaar na de verkiezingen

Zo keurden wij 67 procent van de voorstellen van de meerderheid goed, onthielden wij ons in  
17 procent van de gevallen en keurden we 16 procent af.



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

Lebbeke kent een hoge belastingdruk en heft 31 soorten belastingen. Het Vlaamse gemiddelde is maar 23. 
De personenbelasting bedraagt 7,5%  en de onroerende voorheffing 1450 opcentiemen.

Het gemiddeld belastbaar inkomen  is 17 846 euro (in vergelijkbare 
gemeenten: 18 231 euro). Het gemiddelde inkomen per aangifte is 
31 604 euro (in vergelijkbare gemeenten: 32 367 euro).

Daarnaast neemt Lebbeke niet altijd de verstandigste beslissingen 
wat het financiële betreft:
  De Kadobon, een initiatief om de middenstand te stimuleren, 

kreeg van de Provincie een subsidie van 5000 euro. Door een 
stuntelig dossier moet de gemeente een stuk terugbetalen en 
loopt men 3400 euro mis.

  Het gemeentebestuur liep een veroordeling op omwille van 
grote nalatigheid in het bouwproject van De Biekorf. De 
schadevergoeding loopt nu al op tot bijna 800 000 euro. Een 
tweede vordering tegen de gemeente inzake De Biekorf komt 
binnenkort voor. Hier vordert de aannemer 100 000 euro, te 
vermeerderen met intresten en gerechtskosten en men zit al 
gauw nog eens aan 200 000 euro. Van de advocatenkosten nog 
maar gezwegen. Bovendien kreeg de aannemer al een eerste 
keer over de hele lijn gelijk.

  Aan het Huis Blancquaert, waar de gemeente nog steeds geen 
bestemming voor heeft, gaan werken uitgevoerd  worden, 
waardoor de verbouwingskosten ruim 600 000 euro bedragen.

Onroerend patrimonium: beheer zonder visie
De gemeente beschikt over een aanzienlijk onroerend patrimonium. 
Dit is historisch gegroeid en bedraagt ongeveer 23,6 miljoen euro. 
Het omvat twintig gebouwen, zes terreinen en drie kerken. Een aantal 
gebouwen hebben een duidelijke functie: het administratief centrum, 
de politie, brandweer, de bib, De Biekorf en het sportcentrum.

Jammer genoeg stelt de N-VA vast dat er geen visie bestaat over de 
bestemming van een aantal gebouwen. De meerderheid heeft dit 
vaak veel te laat door en beslist te laat om de gebouwen te verko-
pen. Na jaren van leegstand en verdere verkommering, staan er 
een aantal gebouwen te koop (zie begrotingen vorige jaren).

Ondertussen dalen de prijzen ook verder: 
  Pastorij Heizijde: geschat op 650 000 euro. Staat te koop voor 

400 000, maar dit is blijkbaar nog te hoog geraamd volgens de 
voorzitter-burgemeester van de gemeenteraad.

  Pastorij Denderbelle: in de begroting van 2015 ingeschreven 
voor 500 000 euro. Wordt nu opgenomen in de begroting van 
2016 voor 275 000 euro: een koopje!

  Station Heizijde: een geklasseerd gebouw, geschat op 65 000 
euro. De instelprijs bij de openbare verkoop is 50 000 euro, 
maar staat nu in de begroting voor slechts 35 000 euro.

  Grond Rossevaalstraat: Waarde van 40 000 euro. Verkocht aan 
de Sociale Huisvestingsmaatschappij voor 35 000 euro.

  De renovatie van het ‘Kasteel’ Huis Blancquaert bedraagt in 
totaal al meer dan 600 000 euro. De bestemming van het gebouw 
is nog altijd onbekend. Er zijn al verschillende voorstellen 
geformuleerd, zoals chocolademuseum?! Als er een chocolade-
museum zou komen, hoort dat thuis in Wieze en is het niet aan 
de gemeente om het initiatief te nemen.

De N-VA vraagt zich dus terecht af of men zo het belastinggeld 
van onze burgers gaat blijven ‘besteden’. Hoog tijd voor  
verandering!

Het financieel wanbeleid van Lebbeke
veel geld over de balk gegooid

  De meerderheid besloot om de pastorijen van Denderbelle en Heizijde na jaren van verloedering te verkopen.

  Gemeentebestuur krijgt rekening gepresenteerd voor het  
mismanagement van De Biekorf.



www.n-va.be/lebbeke

4DENKEN.DURVEN.DOEN.

Wat zegt het rapport over de burgemeester?
De burgemeester van Lebbeke haalt een onvoldoende volgens het burgemeestersrapport van 
Het Nieuwsblad. In 2013 haalde hij de slechtste score van alle burgemeesters uit de regio. 
In 2016 doet hij het volgens de enquête nog slechter. De persoonlijke score van 4,7/10 was 
volgens de N-VA geen verrassing. De slechte beoordeling komt vooral door zijn politiek. 
Omdat hij al 25 jaar deel uitmaakt van het schepencollege, waarvan 15 jaar als burgemees-
ter, heeft hij een sterke hand in het gevoerde beleid, de gemaakte schulden en de polarisatie 
van Lebbeke.

En over het gemeentebestuur?
Ook het gemeentebestuur doet het met 5,4/10 niet veel beter. Toch wonen de Lebbeke-, 
Wieze- en Bellenaar graag in de gemeente. Men verhuist namelijk niet omdat het bestuur 
het niet goed doet. Hier is men geboren of heeft men zijn thuis gevonden. Men woont graag 
in de gemeente om de centrale ligging, het bloeiend verenigingsleven, jeugdbewegingen, 
sportclubs, buren, familie en het scholennet. Ook de gemeentelijke diensten (sport,  
cultuur en bibliotheek) worden gewaardeerd, waarvoor de verantwoordelijke en geënga-
geerde ambtenaren al onze waardering en lof genieten.

Het gemeenterapport 2016

Het N-VA-bestuur van Lebbeke

Raf De Wolf: Voorzitter en gemeenteraadslid
Leo Callaert: Erevoorzitter
Luc Depreitere: Ondervoorzitter
Rudi Cogen: Secretaris
Erik De Smedt: Penningmeester
Eddy Van Nuffel: Communicatieverantwoordelijke
Klaas De Smedt: Jongerenverantwoordelijke
Pieter Paul Moens: Webbeheerder
Dominique De Jonge: Organisatieverantwoordelijke
Hugo De Mol: Ledenverantwoordelijke en fractieleider OCMW
Goedele Uyttersprot: Federaal Volksvertegenwoordiger  
en OCMW-raadslid
Leo Verhulst: OCMW-raadslid
Christel De Donder: OCMW-raadslid
An Vervliet: Provincieraadslid en fractieleider gemeenteraad
Karel Uyttersprot: gemeenteraadslid
Carin Meert: gemeenteraadslid
Peter Huyck: gemeenteraadslid
André Segers: gemeenteraadslid
Jan Macharis: gemeenteraadslid
Nele Bosman: gemeenteraadslid

Hilde Pauwels: bestuurslid
Jan Van Biesen: bestuurslid
Vincent De Wolf: bestuurslid
Hubert Bosman: bestuurslid
Alfons Moereels: bestuurslid
Reinout De Mol: bestuurslid

Voor meer informatie: www.n-va.be/lebbeke

4,7/10

5,4/10
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slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

lebbeke@n-va.be

Fietsers en voetgangers gebruiken dagelijks de bestaande sluis 
om de oversteek te maken tussen Denderbelle en Mespelare. 
Waterwegen & Zeekanaal beslissen nu om de oude sluis (en 
dus de oversteek) te vervangen door een nieuwe stuw. Zij wil-
len de Dender namelijk herwaarderen en uitdiepen om twee 
redenen:

   omwille van de waterbeheersing (meer wateropvang om 
overstroming tegen te gaan)

   om het waterverkeer te stimuleren en door de uitdie-
ping kunnen ook schepen van 1350 ton langsvaren.

De nieuwe stuw kan men dan wel niet meer als oversteek ge-
bruiken. Dus zijn veel inwoners, de betrokken gemeenten Leb-
beke en Dendermonde, alsook de N-VA vragende partij voor 

het behoud van een overgang (= een nieuwe fiets- en wande-
loversteek). Ook al was de oude sluis aanvankelijk niet bedoeld 
om te gebruiken als oversteek. Toch zagen beide gemeentes dit 
jarenlang door de vingers, want het was de kortste en makke-
lijkste weg om van de ene gemeente naar de andere te gaan. 

In het oorspronkelijk voorstel was geen nieuwe oversteek 
voorzien. Dankzij N-VA Lebbeke en Dendermonde wil de 
bevoegde minister nu wel investeren. Momenteel is er (nog) 
geen oplossing, want de betrokken gemeentebesturen willen 
enkel een nieuwe oversteek als deze gratis is. Gratis bestaat 
natuurlijk niet.

Het belastinggeld nuttig besteden aan een veilige oversteek 
die voor iedereen toegankelijk is? Daarin investeert Lebbeke 
niet.

De N-VA wil behoud oversteek Belle Sas
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De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT
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