
Toen we vorig jaar in ’t Wielebelleke met onze nieuwjaarswensen vroegen naar
een hoffelijk bestuur, waarbij begrip wordt opgebracht voor de mening van

anderen, was dit geen vrijblijvende vraag.  Maar wel een vraag naar aandacht en
respect voor anders mening.  Hiervan is bitter weinig in huis gekomen.  Mensen die
er een andere mening op nahouden en kritiek durven hebben op de meerderheid
zijn in hun ogen verzuurde mensen.  “In de oppositie zitten mensen zonder scru-
pules” (dixit de burgemeester).  
Adviesraden zijn pas goed wanneer ze de meerderheidvisie vertolken.  
Voorbeelden hiervan: wanneer de jeugdraad roept om een fuifzaal, dan doet de
jeugdraad te veel aan politiek, de beheerraad van de service-flats is sinds februari
2008 niet meer bijeengeroepen. 
De werkgroep Lokaal Sociaal Beleid kan ook maar beter op zijn tellen passen. In het
overlegcomité van 2 december lezen we letterlijk dat “de nieuw uitgezette lijnen en
beleidsopties met betrekking tot het lokaal sociaal beleid op voorhand door de
meerderheidspartijen moeten besproken worden..”.  Dus mag de werkgroep zelf
geen nieuwe initiatieven voorstellen en enkel bespreken wat de meerderheidpartij-
en voorkauwen?  Wat is het nut nog van deze werkgoepen-adviesraden?
Alleen wat de meerderheid zegt is de waarheid en de wet.  Maar de OpenVLD-SP.a-
Vl.Pr. meerderheid vergeet wel dat zij wel een minderheid van de bevolking ver-
tegenwoordigen (48,17%).  

In deze dagen waar veel wordt gewenst en veel
goede voornemens worden gemaakt, vragen we
aan de meerderheid respect en aandacht voor
andermans mening en hier tevens rekening mee
te houden.

Aan alle inwoners 
van Lebbeke, Denderbelle
en Wieze, wensen wij een
gelukkig en gezond
2009!

Lebbeke
Ja a r ga ng  3 1  •  N r. 3  •  in fo @ n - va . b e   w w w. n - va - l e b b e ke . b e  

Respect !?

V.U. Hugo De Mol
Baardegemstraat 33A   9280 Lebbeke

’T WIELEBELLEKE

Hugo De Mol

Nieuwjaars-
receptie
Op zondag 

18 januari 2008
heeft de jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie plaats 
in de kleine zaal van 

Ons Huis van 
10.30 tot 13 uur.

Gastspreker: 
Jan Jambon
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Bij aanvang van de zitting van 17 november
legde Els Sinnaeve volgende verklaring af:

“Bij aanvang van deze raadszitting wens ik  volgen-
de verk laring af te leggen.

Als nieuweling in de politiek  zetel ik  nu bijna 2 jaar
in deze OCMW-raad  en d it reeds geruime tijd  als
onafhankelijke.
Ik  heb tijd  gehad  om te luisteren naar de verschil-
lende collega’s en mij op d ie wijze een idee gevormd
van de door ieder van jullie  ingenomen standpun-
ten.

Na lang nadenken ben ik  tot het besluit gekomen
om niet langer langs de zijlijn te staan.  Ik  heb dan
ook  besloten om me aan te sluiten bij een partij
wiens standpunten over gelijke kansen, rechten en
plichten,wederzijds respect, de inburgering, de toe-

komst van Vlaanderen het d ichtst aansluiten bij
mijn id ee  hoe  d e  maatschapp ij in Lebbek e  en
Vlaanderen zou moeten georganiseerd  worden.

Vanaf vandaag treed  ik  toe tot de N-VA. Ik  hoop
niet alleen, maar ben er zeker van dat ik  onder de
hoede van en naast een ervaren raadslid , de nodige
kennis vergaar om mij in te zetten voor de inwoners
van Lebbeke.”

Het volledige bestuur
van N-VA Lebbeke heet
Els van harte welkom
en zal haar de nodige
ondersteuning geven
om haar taak als
OCMW-raadslid ten
volle uit te voeren.

Els Sinnaeve, OCMW-raadslid

Wens je permanent op de hoogte te blijven over het
doen en laten van de N-VA, Jong N-VA, in Lebbeke,
Belle of Wieze; 
wens je te weten wat onze standpunten zijn, onze
tussenkomsten in de gemeenteraad, waar we mee
bezig zijn en welke activiteiten wij organiseren, 
ga dan naar onze websites:
www.nva-lebbeke.be
www.goedeleuyttersprot.be

Wens je op de hoogte te blijven van het doen en
laten van de N-VA , van  Bart De Wever of van onze
parlementariërs, 
Wens je mee te discussiëren over deze standpunten,
dan kun je terecht op de websites van:
www.n-va.be
www.jongnva.be”

Heb je vragen, opmerkingen,suggesties mail dan
naar:
hugo.demol@skynet.be 

Els Sinnaeve treedt toe tot de N-VA

De werken aan de Kouterbaan schieten goed op.
Aan de Vredesboom zijn de werken binnen de

gestelde termijn voltooid. En zo hoort het.

Hopelijks voldoen deze aanpassingen aan de gestelde
verwachtingen.
Als  ’t goed is zeggen wij ’t ook.

Werken Kouterbaan

De krant Het Nieuwsblad organiseerde in september/oktober een on-line bevraging in alle gemeenten, 
met de vraag ’wie heeft het voor het zeggen in uw gemeente’.
Door de redactie van de krant werden er voor Lebbeke 5 kandidaten geselecteerd. 
Iedereen kon gedurende 14 dagen zijn stem uitbrengen.
Dit gaf als resultaat:
• Pol Meert, actief in de milieubeweging,
• Achiel Vermeiren, actief in cultuurkringen en de heemkring,
• Dirk De Cock, parlementariër en schepen,
• Francois Saeys, geneesheer en burgemeester,
• Karel Uyttersprot, gedelegeerd bestuurder in bedrijvenorganisatie.
Karel Uyttersprot vader van gemeenteraadslid Goedele, haalde het met een ruime voorsprong 

Wie heeft het voor het zeggen in Lebbeke ?
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Acties

Nieuwbouw OCMW

Heksenjacht? Belange niet… of toch wel?

<<< Naar jaarlijkse gewoonte
bezocht N-VA rond 11 novem-
ber meer dan 140 75-plussers
in Denderbelle 

Jong-N-VA Lebbeke heeft een
actieve kern: zowel op het
jong-N-VA congres als in het
arrondissement dragen ze hun
steentje bij >>>>>>>

Zoals u reeds kon vernemen via de kranten is de lij-
densweg van de nieuwbouw voor de administratie,
sociale dienst en kinderopvang nog niet achter de rug.
Bij de ingediende offertes was de goedkoopste 14%
hoger dan de raming van 6 miljoen euro.  Daarom
besliste de OCMW-raad een nieuwe aangepaste offer-
te uit te schrijven. De aanvangsdatum der werken

werd nog maar eens opgeschoven met 6 maanden.
Ondertussen lopen ook de kosten op voor de tijdelijke
verhuis: huur containers, aanpassen huis Dauwe, aan-
koop server, installatie en overbrengen informaticama-
teriaal….  In ons volgend Wielebelleke zetten wij de
cijfers voor u op een rij.

Met de regelmaat van de klok worden personeelsleden
van het OCMW op de vingers getikt en aan de hand
van (niet)-vermeende fouten op de dagorde van de
raad geplaatst.  Ons komt het nogal eigenaardig over
dat personeelsleden die 20-30 jaar het beste van zich-
zelf hebben gegeven en steeds positieve evaluaties
hebben gehad, plots negatieve evaluaties krijgen.  Zijn
deze personeelsleden misschien te mondig voor de

hoge regionen van het OCMW?  
De evaluaties worden niet steeds correct uitgevoerd:
hoe is het anders te verklaren dat gewillige personeel-
sleden een perfecte evaluatie krijgen?
OCMW-raadsleden Hugo De Mol en Els Sinnaeve stel-
len zich hier vragen bij.  Zij hebben voorgesteld om de
evaluatoren een opleiding te laten volgen om perso-
neelsleden zo objectief mogelijk te evalueren.

CORRECT

Analyses, argumenten en

cijfers. Dat zijn de sterkste

wapens van de N-VA in elk

debat. Of het nu gaat over

de transfers naar Wallonië,

het kostelijke koningshuis

of infrastructuurwerken.

Populisme en het diaboliseren

van tegenstanders laten wij

aan anderen over.

RESPECTVOL
Voor wat, hoort wat.
Inburgering veronderstelt
rechten én plichten. Als eerste
werkte de N-VA
een visie uit over verplichte
inburgering, met als doel
het echt samen leven van
autochtonen en nieuwe
Vlamingen. Met wederzijds
respect.

RECHTVAARDIGVlaanderen zorgt voor ¾ van
de welvaart in dit land. Iedere
Vlaming is jaarlijks voor 2000
euro “solidair met Franstalig
België”. Maar vraagtVlaanderen broodnodige

hervormingen of de toepassing van wetten, dan 
is het antwoord “non”. 
De N-VA legt zich daar 
niet bij neer.

VERANTWOORDELIJK

De N-VA wil elke regio

responsabiliseren om tot beter

bestuur te komen. Enkel door

vrijheid te krijgen

én verantwoordelijkheid op

te nemen kunnen Vlaanderen

en Wallonië zelf een efficiënt

beleid op maat van hun

economie en burgers voeren.

192/8- LEBBEKE:047-  31-12-2008  11:41  Pagina 3



Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be 

T E R U G S T U U R B O N
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NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik  wil graag lid  worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.

De informatie d ie op d it document wordt vermeld  is bestemd voor het interne gebruik  van de d iverse d iensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerk ing voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

Louis Ide
Senator

�

Sarah 
Smeyers 
Kamerlid

Helga Stevens
Vlaams
parlementslid

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN 

UIT UW PROVINCIE

Geen nieuwe kwakkelregering
Leterme I is niet meer.
Bart De Wever: “De regering Leterme I heeft er een
janboel van gemaakt: de staatshervorming is een fias-
co geworden, B-H-V is nog altijd niet gesplitst, bud-
gettair worden de putten alsmaar dieper, econo-
misch is er nauwelijks of geen beleid gevoerd, het
beleid inzake asiel en migratie ligt
stil, ons bankwezen (Fortis!) wordt

uitverkocht, kortom, de regering
Leterme I is gebuisd over de hele lijn.”

Wat nu?
De Wever: “Leterme I had in het parle-

ment geen Vlaamse meerderheid achter zich, dat kan abso-
luut niet! Daarnaast moet er een regering op poten gezet

worden die krachtig orde op zaken stelt, zowel institutioneel 

als financieel. Zoniet kiezen we liever voor nieuwe verkie-
zingen op zeer korte termijn. Dat vereist dat eerst de kies-
kring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst moet worden. Het
verbaast ons ten zeerste dat, na alles wat er gebeurd is, de
sp.a, de VLD en de Lijst Dedecker deze eis laten varen en zo
een loopje nemen met de rechtsstaat.”

Hoezo?
De Wever: “De N-VA eist respect voor het
arrest van het Grondwettelijk Hof, dat klaar
en duidelijk zegt dat geen nieuwe federale
verkiezingen georganiseerd kunnen worden
zonder dat het probleem B-H-V opgelost is.

Het zou nogal cynisch zijn mocht men dit arrest van het
Grondwettelijk Hof naast zich neerleggen, net nu de rege-
ring gevallen is vanwege een schending van de scheiding
der machten!”

DE REGERING
LETERME I HEEFT
ER EEN JANBOEL
VAN GEMAAKT!

� STAATSHERVORMING VOOR EEN 
BELEID OP MAAT VAN VLAANDEREN

� SPLITSING B-H-V

� GOED BESTUUR

� GEZONDE FINANCIËN

� ACTIVEREN WERKLOZEN

� AANPAK KREDIETCRISIS

� BEGROTINGSOVERSCHOT

WAT DEED DE REGERING LETERME I ?
WELNIET

� REGEREN ZONDER VLAAMSE MEERDERHEID

� NIEUWE BELASTINGEN

� UITVERKOOP BANKWEZEN AAN PARIJS

� MASSALE REGULARISATIE ILLEGALEN

� SCHULDEN MAKEN OP KAP VAN DE VLAAMSE GEZINNEN

� EENMALIGE BEGROTINGSMAATREGELEN

� MINISTER DEWAEL WEIGERT ONTSLAG TE NEMEN NA   
GESJOEMEL KABINETSMEDEWERKERS

� 7 MILJARD MINDER VOOR AANPAK VERGRIJZING

Bart 
De Wever 

N-VA-voorzitter 
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