
Zou het met de lente te maken hebben dat ze weer boven water komen? Neen
beste mensen, wel met het feit dat er binnen pakweg een dikke twee maanden

verkiezingen zijn voor het Vlaamse en Europese parlement. 

Veel van deze mensen die naar jullie stem dingen zijn dezelfde die met de bewoners
van dit land een loopje nemen en hun kiezers als een hoopje onbenullen beschou-
wen. Eens ze je stem te pakken hebben trekken ze zich niet zoveel meer aan van die-
genen die ze behoren te vertegenwoordigen. Veel politici zouden zich toch eens
moeten realiseren dat sommige daden en/of gedrag onaanvaardbaar zijn. Zowel
lokaal hier in de gemeente als wat ruimer op regionaal en/of federaal gebied.
De klucht die ons nog recent in het geheugen ligt is de zogenoemde
Fortiscommissie. Denken ze nu echt dat de gewone mens zoiets weet te waarderen? 

Daarom, je kan niet geloven hoe trots ik ben dat ik nu juist deel uitmaak van de 
N-VA, de enige partij die voor niets of niemand moet opzij gaan omdat ze steeds
haar woord gehouden heeft.Ook toen alles en iedereen tegen ons was en  alles wat
mis ging onze schuld was. Het is nu ondertussen genoeg bewezen dat door het kar-
tel CD&V/N-VA te liquideren en ons van het beleid weg te houden er niets, maar
dan ook niets veranderd is, laat staan verbeterd.

Zoals ik vroeger al vermeld heb bekomen we niets met aan de kant te blijven staan
en vrijblijvend commentaar te leveren. Daarom mijn keuze om via mijn 15de plaats
op de N-VA lijst voor komende Vlaamse verkiezingen toch wat aan de boom trach-
ten te schudden.

De N-VA is een jonge, frisse partij, ongebonden, eerlijk en betrouwbaar, eigenzinnig
maar open voor andere ideeën, geëngageerd en met een groot rechtvaardigheidsge-
voel.
De N-VA heeft een hart voor: goede jobs, vlot verkeer, gelukkige kinderen, betaal-
bare gezondheidszorg en veilige straten.
Het staat als een paal boven water dat we met een sterker Vlaanderen een dam kun-
nen opwerpen tegen de steeds maar erger wordende crisis. 

Graag zet ik met jou een boompje op over deze en andere
punten die je interesseren.
Ik maak er graag tijd voor.

Andre Segers
15de plaats N-VA lijst Vlaamse verkiezingen

0497 04 56 53
segers.andre@gmail.com
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Lap, ze zijn daar weer.

Wie nu weer? Wel, de politiekers!

V.U. Hugo De Mol
Baardegemsestraat 33A
9280 Lebbeke
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N-VA VRAAGT 
DUIDELIJKHEID

De aannemer die de bouw van
De Biekorf toegewezen kreeg
eist nu van de gemeente een
schadevergoeding van meer
dan één miljoen euro.

Door de gebrekkige coördi-
natie en een aantal vertra-

gingen liep de aannemer, naar zijn zeggen,  een
belangrijke schade op. 
Zo kon hij de werken niet naar behoren of op een
ordentelijke  manier doen verlopen, diende hij de
werkzaamheden te onderbreken omdat hij niet ver-
der kon,…

Zijn materialen stonden daar ondertussen onbenut
en ongebruikt.
Nu eist hij dus van de gemeente een schadevergoe-
ding van niet minder dan één miljoen !

N-VA VRAAGT 
BEHEERSOVEREENKOMST OP BASIS
VAN EEN ONDERNEMINGSPLAN

De gemeente bouwt De Biekorf , is opdrachtgever
en financiert het project.
Om fiscale redenen, meer bepaald voor de recupe-
ratie van de 21% BTW op de bouwwerken, wordt
door de gemeenten dikwijls een Autonoom
Gemeentebedrijf (AGB) opgericht, zo ook in
Lebbeke. Voor zover is hier niets mis mee.
Maar Lebbeke zou Lebbeke niet zijn als ook hier
geen rare bocht genomen wordt.
De gemeente bouwt en financiert, dan draagt ze
haar rechten over aan het Autonoom
Gemeentebedrijf, maar neemt nadien de taken van
het AGB terug over…; 
• reden: de BTW-regeling is nog niet in orde; 
Tevens zitten er nog een aantal adertjes onder het
gras: door de overdracht van haar bevoegdheden
geeft de gemeente carte blanche aan het AGB, dat
een eigen bestuur heeft met vertegenwoordigers
van de verschillende politieke fracties, onder voor-
zitterschap van…..de burgemeester. 

De gemeenteraad wordt buiten spel gezet en mag
enkel de jaarlijkse dotatie goedkeuren bij de stem-
ming van de begroting.

N-VA vraagt hier duidelijkheid en herhaalt de door
ons gemeenteraadslid Goedele Uyttersprot gestelde
eisen: 
• een ondernemingsplan, 
• een financieel plan  
• een degelijke beheersovereenkomst.

De Biekorf I: 
aannemer eist een schadevergoeding 
van meer dan 1 miljoen euro!

De Biekorf II:  
Autonoom Gemeentebedrijf 
of gemeentelijk Cultureel Centrum
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Betreft: N-VA voorstel voor 
veilige voet- en fietspaden in Lebbeke

De zang- en kwisavond

In ons programma naar aanleiding van de
Gemeenteraadsverkiezingen van 2006 brachten wij

de slechte staat van voet- en fietspaden naar voor.
Er werd gepleit voor een meerjarenprogramma om
over het verloop van verschillende jaren, een veilig
voet- en fietspadenplan uit te voeren.
Recente enquêtes en studies, van uiteenlopende aard,
geven ons hierin gelijk: Lebbeke bengelt aan de staart
van het peloton wat de fietspaden betreft.

Daarom vragen wij aan de Gemeenteraad om een
degelijk plan uit te werken en Lebbeke tot de kop van
het peloton te brengen. 
Wij beseffen dat de realisatie enige tijd kan duren,
maar wij vragen nu te beginnen, de nodige
middelen te voorzien en deze inspanning
minimum 5 jaar aan te houden, om binnen
deze tijdsspanne tot de top 10 te behoren.

De zang- en kwisavond georganiseerd door
jong N-VA was weer een zeer gezellige boel.
Het door  het bestuur samengesteld zang-
boekje stond garant voor een afwisselende
liederenschat.  De zang werd afgewisseld
met pittige kwisvraagjes.  Op foto ziet u het
organiserende bestuur samen met de kers-
verse nationale jong N-VA voorzitter.

Op de foto ziet u een voorbeeld van een slecht 
fietspad; weet u waar deze foto genomen is? 
Stuur je antwoord door naar hugo.demol@n-va.be.  
Indien uw antwoord juist is, maakt u kans op een
leuke prijs.
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Onze stem laten horen in de wereld? 
Dat doen we met de 
Europese megafoon en niet 
met de Belgische microfoon.

Een Vlaamse 
toekomst 
ligt in Europa!

Bart De Wever
Lijstduwer 
Europa

Frieda Brepoels
Lijsttrekker 
Europa
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Helga Stevens
Lijsttrekker 
Vlaams Parlement

Voor meer concrete voordelen kijk op
www.sterkervlaanderen.be

België is niet in staat ons uit de crisis te halen.
Er is geen geld meer voor. De oorzaak?
Franstalig België heeft een totaal ander idee
over goed bestuur waardoor dit land in een
bestuurlijk moeras is terechtgekomen. 
Vlaanderen doet nu al zijn best om de econo-
mische crisis verstandig aan te pakken. Het is
echter dweilen met de kraan open als de
Belgische regering niets verandert aan de toren-
hoge problemen in dit land. 
Met een sterker Vlaanderen klimmen we sneller
uit het dal. De N-VA wil werk maken van een
krachtig economisch herstel, een hogere kinder-
bijslag, een betaalbare hospitalisatieverzeke-
ring en goedkopere energie. 

Bel naar 02 219 49 30 of mail naar info@n-va.be 
voor het volledige programma van de N-VA
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