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www.n-va.be/lebbeke

‘t WIELEBELLEKE
Denderbelle - Lebbeke - Wieze

THUISLEVERINGEN op zaterdag 14 september tussen 
16 en 17 uur:  bel 0473 49 23 72

Aperitiefmoment

Elke 2de zondag van de 
maand. Vanaf 10.30 uur.
In Café Edelweiss

Bezoek ons tijdens de 
jaarmarkt Lebbeke op 10 
september

20 augustus
Jaarmarkt Denderbelle



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

De gemeente maakt deel uit van een dertigtal bovengemeentelijke organisaties zoals 
de  Intercommunale DDS, Dendermondse Volkswoningen, Fingem, Intergem, Bos-
groep Midden-Vlaanderen … die zich bezighouden met bosbeheer, energie, afval-
verwerking (vuilnisophaaldienst, containerpark, …).
 
In totaal zitten hier 77 vertegenwoordigers in van onze gemeente. Van hen wordt 
verwacht dat zij de belangen van de Lebbeke-, Belle- en Wiezenaren behartigen en 
niet enkel lichamelijk aanwezig zijn, omwille van de vergoeding of zitpenning.

Slechts vier van deze mandaten zijn voorbehouden voor de oppositie. Niet toege-
kend aan de N-VA (grootste oppositiepartij met acht mandatarissen), maar wel aan 

sp.a-De Ploeg (amper twee mandatarissen),  dit voor ‘bewezen’ diensten.  De verdeling gebeurde niet op basis van 
bekwaamheid, maar voor sommigen wel omdat zij naast een schepenpost grepen.  

Kampioen is een Open-Vld-raadslid met tien (doorgaans betaalde) mandaten. Een ander Open-Vld-raadslid is met 
 negen mandaten ook goed bedeeld. De CD&V-ers hebben minder geluk. 

Het grote probleem is echter dat wij niet eens weten hoe zij deze rol invullen in al deze raden en organisaties: Komen zij 
actief tussenbeide? Verdedigen zij de Lebbekenaren? Welk standpunt nemen zij in?

In sommige instanties zetelt de gemeente ook in het dagelijks bestuur. Zoals onder 
andere bij Verko. Dat is de intercommunale die  instaat voor de huisvuilophaling en 
de uitbating van het Containerpark. “Bij Verko wordt  het ondervoorzitterschap  waar-
genomen door een Open-Vld-raadslid van Lebbeke. Een andere Open Vld’er zetelt in 
de raad van bestuur en nog eens vier Open Vld’ers van Lebbeke hebben zitting  in de 
Algemene Vergadering”, aldus N-VA-gemeenteraadslid Raf De Wolf (foto).
Het is de raad van bestuur dat onder andere de tarieven vastlegt van het containerpark 
van Lebbeke en de organisatie doet van de toegang. De raad bepaalt ook het reglement 
dat u onder andere maar één keer per dag mag komen, enzovoort. 

Jong N-VA Lebbeke verzet zich samen met de jeugdverenigingen tegen 
enkele nieuwe regels die de Veiligheidscel wil invoeren voor het fuifbeleid in 
Lebbeke. Enkele maatregelen zijn ronduit discriminerend.

Zo worden alle soorten cocktails verboden op fuiven. Niet alleen zijn deze 
cocktails een grote bron van broodnodige inkomsten, ze bevatten vaak niet 
veel meer alcohol dan de reguliere pintjes. We stellen onszelf de vraag of 
deze regel ook zou gelden voor de jenevers rond de ijspiste? Een warme 
oproep naar de gedelegeerden in de Veiligheidscel: “Laat Lebbeke bewe-
gen!” Jaag de jeugd alstublieft niet weg van onze fuiven met ondoeltreffende 
maatregelen, die de jeugdbewegingen treffen in hun nu al te min gevulde 
geldbuidel.

Op de milieuraad van 13 mei kaartte N-VA-gemeenteraadslid Nele Bosman (foto) de problema-
tiek van sluikstorten rond de glasbollen aan.  Ons voorstel voor een mobiele camera werd door 
de schepen van Milieu als te duur afgevoerd. We waren dan ook blij verrast en verheugd toen 
we op 19 juli in de pers konden lezen dat “het gemeentebestuur besloot, in samenwerking met 
de politiezone Buggenhout-Lebbeke, een verplaatsbare camera aan te kopen die bruikbaar is om 
sluikstorten en vandalisme te registreren. ‘Een noodzaak’”… 

Gezien de slechte staat van ’t Oud Gemeentehuis te Wieze vroeg Karel Uyttersprot, 
volksvertegenwoordiger, samen met een vertegenwoordiger van de Oud-heemkundi-
ge kring Wieze, een spoedbijeenkomst op het kabinet van minister Geert Bourgeois.
 
’t Oud Gemeentehuis is  eigendom van de NV Diepensteyn (Brouwerij Palm). Zij heb-
ben een volledig dossier klaar voor de totale renovatie van dit geklasseerd gebouw.
Het gebouw wordt in zijn vroegere functie hersteld en ingericht als taverne met bij-
horende vergaderaccommodatie. Zij verkiezen een totale en grondige aanpak boven 
oplapwerk.
 

Op het kabinet werd de slechte staat van het gebouw toegelicht. Het werd een constructief en positief gesprek en men is 
zich bewust van de ernst van de situatie.

Een definitieve beslissing valt dan ook kort na het parlementair verlof te verwachten.

Jaag de jeugd niet weg!

Sluikstorten: voorstel N-VA eerst niet, dan wel OK

N-VA vraagt transparantie!

Zoals voorspeld door N-VA: sluipende belastingsverhogingen

Oud Gemeentehuis Wieze: licht aan het einde van de tunnel?

N-VA-fractie weegt duidelijk op beslissingen Lebbeekse meerderheid
Op een van de voorgaande zittingen van de gemeen-
teraad bracht N-VA-gemeenteraadslid Peter Huyck het 
onderhoud en de bewaking van de opengestelde trage 
wegen onder de aandacht van de gemeenteraad. 

De N-VA steunt de initiatieven en de openstelling van 
deze trajecten. 

De N-VA vraagt:
1. aandacht voor het onkruidvrij houden van deze trage 

wegen.
2. regelmatige controle op het behoud van de breedte 

van deze wegen 
3. het plaatsen en onderhouden van afbakeningspaaltjes

VerZuurD
De bestuursmeerderheid ontving 
deze positieve boodschappen op 
de hen ondertussen geëigende 
‘verzuurde’ houding. Toch stel-
len we vast dat men effectief 
rekening houdt met onze op-
merkingen en aanbevelingen. 
Zo viel onder meer op te merken 
dat de afbakeningspaaltjes weer 
netjes herplaatst werden en dat 

er duidelijk gewerkt werd aan 
het onder controle houden van 
netels en andere wildgroei die 
het aangenaam genot van deze 
paadjes zou kunnen verstoren. 

BeDANKt
Een passend woord van dank 
aan de medewerkers van de 
groendienst is dan ook op zijn 
plaats. Bedankt, in naam van alle 
wandelaars en liefhebbers van de 
‘trage wegen’ in Lebbeke.

Mogelijks ligt de erkenning van onze positieve bijdrage 
aan het beleid nog steeds moeilijk 
voor de huidige bestuurscoalitie. 
Maar toch kan men onze posi-
tieve initiatieven en bijdragen tot 
een betere leefomgeving in Leb-
beke niet blijven negeren.

De N-VA-fractie staat dan ook 
garant voor een beleids bijdrage 
op mensenmaat in onze gemeente 
Lebbeke, Wieze en Denderbelle.

Peter Huyck
Gemeenteraadslid

Met het oog op een betere transparantie stelt de N-VA dan ook voor dat de vertegenwoordigers van onze gemeente  
in de verschillende raden en organisaties over hun tussenkomsten en hun beleid minstens éénmaal per jaar verant-
woording afleggen  in de gemeenteraad of de commissie.

Laat het duidelijk wezen, de garantie op veiligheid op evenementen is ook voor ons een topprioriteit. We willen via 
de jeugdraad helpen om de nodige aanpassingen aan het Veiligheidsplan verwerkt te krijgen. Om onze visie omtrent 
eerstgenoemd punt uit het Veiligheidsplan extra in de verf te zetten, zullen we na de eerstkomende gemeenteraad, de 
gemeenteraadsleden een lekkere cocktail serveren. 

DUS: de sterke tariefverhoging in het containerpark hebben we mee te danken aan ‘onze’ Open Vld-vertegenwoordi-
gers in deze besturen! Wij vernemen trouwens dat zij uitmunten in zwijgzaamheid op deze vergaderingen. Jong N-VA Lebbeke met enkele lekkere 

cocktails: Die gaan ze ook serveren na de 
eerstvolgende gemeenteraad.



“Ons land staat 
voor heel wat 

uitdagingen. Laat 
ons daarom de 

kans grijpen om 
onze welvaart 

veilig te stellen.

Siegfried Bracke

U KOMT 

TOCH OOK?

De N-VA komt naar u toe

18/09

02/09

11/09

01/10

02/10

04/10

16/09

27/09

17/09

13/09

03/09

30/09

04/09

06/09

20/09

25/09

Siegfried Bracke bezoekt alle provincies. 
U vindt alle data en locaties op www.n-va.be/cafe-bij-bracke

2 september om 20 uur 
DENDERMONDE - Hangar 43 
gastspreker: Matthias Diependaele 
welkomstwoord: Marius Meremans

18 september om 20 uur 
SINT-NIKLAAS - Hotel Serwir 
gastspreker: Matthias Diependaele 
welkomstwoord: Lieven Dehandschutter

17 september om 20 uur 
EVERGEM - CC De Stroming 
gastspreker: Matthias Diependaele 
welkomstwoord: Joeri De Maertelaere

27 september om 20 uur 
AALST - Kaaizeventien 
gastspreker: Matthias Diependaele 
welkomstwoord: Christoph D’Haese

In de provincie Oost-Vlaanderen:


