
Geachte heer burgemeester,
Geachte schepenen,

Betreft: Onderhoud - vernieuwing - veiligheid - toezicht speelterreinen

Het is u niet onbekend dat N-VA Lebbeke bekommerd is om goed
uitgeruste speelterreinen die veilig en net zijn. Wij verwijzen naar
de vroegere vragen over het onderhoud en toezicht op de 
speelterreinen. Toen werd door het schepencollege beloofd dat dit op
regelmatige basis zou gebeuren.

Wij stellen echter vast dat zowel het onderhoud, de vernieuwing en
uitbreiding van de toestellen, de veiligheid en het toezicht te wensen
overlaten. Deze vaststelling wordt onderschreven door vele 
omwonenden, die daaromtrent een petitie tekenden.

Liever dan een beschrijvend rapport op te stellen hebben wij ons 
dossier aangevuld met een aantal foto’s genomen in augustus, 
september en oktober 2010.

Mogen wij u vragen om in samenspraak met de jeugdraad, de
omwonenden en andere belanghebbenden een speelpleinenplan en
financiering uit te werken, dat aan de gemeenteraad wordt 
voorgelegd en  waarin aan de bovenvermelde bekommernissen 
wordt tegemoet gekomen?

Wij danken u voor uw medewerking en tekenen,

Voor het N-VA-bestuur, 

De parlementaire werkzaamheden
zijn gestart en ook met een ontslag-
nemende regering wordt er naar-
stig gewerkt in het federale half-
rond. Daar heeft de N-VA één zetel
meer dan de PS, alhoewel we 
214 074 stemmen meer haalden.
Voor een Franstalige zetel heeft
men dus heel wat minder stemmen
nodig dan voor een Vlaamse zetel.

De taak van het parlement bestaat
enerzijds uit wetgevende initiatie-
ven en anderzijds uit controle op
de regering. De thema’s waarrond
ik werk hebben betrekking op een
aantal zaken die iedereen aan-
belangt zoals de vereenvoudiging
van uw belastingsaangifte, de tele-
fonische bereikbaarheid van over-
heidsbedrijven zoals bpost, uw
lokaal station, de dienstverlening
van de NMBS aan andersvaliden,
de hoge belastingen die u betaalt
bij de aanschaf van een printer, …
Maar ik werk ook aan thema’s die
van belang zijn voor zelfstandigen
en KMO’s, zoals de faillissements-
wetgeving, acties tegen bedrieg-
lijke reclameronselaars, …

U kunt ook een en ander 
volgen op mijn website
karel.uyttersprot.blogspot.com en
me contacteren via
karel.uyttersprot@n-va.be

Karel Uyttersprot,
federaal volksver-

tegenwoordiger

Uit het parlement
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Brief aan de burgemeester

V.U. Hugo De Mol
Baardegemsestraat 33A
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Speelterreinen Lebbeke

Kinderen moeten op een veilige manier kunnen ravotten op goed
uitgeruste speelterreinen in de eigen omgeving. Dat is belangrijk
voor hun opvoeding.

BELOFTES
In mei 2009 werden door N-VA-gemeenteraadslid Goedele

Uyttersprot vragen gesteld over de toestand van de speel-
terreinen en van de toestellen. Er werd toen door het 

schepencollege beloofd dat deze regelmatig onderhouden
zouden worden.
Ruim een jaar later hebben wij de toestand
opnieuw geëvalueerd. 

In plaats van een schriftelijke beschrijving van de situatie te
geven, hebben wij een hele reeks foto’s genomen over de
toestand van de verschillende speelterreinen. Hierbij stellen
wij vast dat:
�  de veiligheid van de speelterreinen te wensen overlaat;
�  de speelterreinen en  –toestellen gebrekkig onderhouden 

worden; 
�  de speelterreinen onvoldoende uitgerust zijn met aangepast 

speelmateriaal en –toestellen;
�  de afsluitingen slecht onderhouden zijn;
�  er overal zwerfvuil ligt.

Het gaat hier duidelijk niet over vandalisme, maar het
structureel gebrek aan onderhoud, vernieuwing en opvol-
ging van de speelterreinen.

PETITIE
Omdat de noodzakelijke aanpassingen steeds uitbleven
en er veel klachten werden genoteerd over de toestand
van de speelterreinen, werd een petitie gestart waarin de

omwonenden en belanghebbenden de bovenvermel-
de feiten onderschrijven. Deze petitie werd overge-
maakt aan het gemeentebestuur.
Op zeer korte tijd schaarden een paar honderd per-
sonen zich achter deze petitie die ook door 300
gezinnen daadwerkelijk werd ondertekend.

De N-VA-werkgroep 
speelterreinen, met 

Els Sinnaeve
(OCMW-raadslid, 
0497 85 45 45) en  

Pieter Paul Moens
(bestuurslid Jong N-VA en lid

van de Jeugdraad, 
0494 33 42 07) 

trokken erop uit om de 
toestand van onze 

speelterreinen op foto vast te
leggen.

N-VA-
gemeenteraadslid

Goedele Uyttersprot
klaagde herhaaldelijk de

slechte staat van de
speelterreinen aan in de

gemeenteraad.
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ONS VOORSTEL
Het dossier rond de speelpleinen werd voorgelegd
aan de gemeenteraad en de jeugdraad.
Goedele Uyttersprot stelde daar het N-VA-plan
voor met de nodige aanpassingen en verbeteringen
aan het beleid rond de speelpleinen: 
�  meer controle op speelterreinen, bijvoorbeeld

door de stadswachters;
�  regelmatig onderhoud en vernieuwing van de   

speelterreinen en speeltuigen;
�  aankoop van nieuwe speeltuigen;
�  opkuisen van afval en het plaatsen van 

blikvangers;
�  onderhoud van de petanque-, basket- en 

skateterreinen;
�  de straatverlichting langer laten branden op het 

Meysveld en diverse plaatsen;
�  strenge controle door politiepatrouille, zowel 

overdag als 's nachts;
�  afsluitingen plaatsen en herstellen waar het 

nodig is (cfr. moerasgebied Meysveld);
�  ombudsman/verantwoordelijk aanspreekpunt 

aanstellen voor dergelijke klachten.

Momenteel voorziet de begroting voor Jeugdzaken
amper € 1 000 per jaar voor het onderhoud van alle
speelterreinen en amper € 2 500 voor de vernieuwing,
het onderhoud en herstel van de
bestaande speeltuigen. Deze toelage
moet substantieel verhoogd wor-
den.

Wanneer wij de speelterreinen in
Lebbeke toetsen aan die in 
vergelijkbare gemeenten dan
dient een minimumbudget van
€ 25 000 per jaar te worden
voorzien voor herstel en 
nieuwe speeltuigen.

An Vervliet nieuwe voorzitter Jong N-VA Lebbeke

NIEUWJAARSRECEPTIE 
N-VA LEBBEKE
MET GASTSPREKER 

SIEGFRIED BRACKE
Zondag 16 januari 2011 
vanaf 10.30 uur, Ons Huis.

De recente verkiezingsoverwin-
ning van de N-VA had duidelijk
ook een positieve invloed op het
aantal nieuwe jonge leden dat toe-
trad tot onze partij.
Jong N-VA Lebbeke, de N-VA-
leden van 16 tot 31 jaar, verkozen
een nieuw bestuur.

De 26-jarige An Vervliet werd ver-
kozen tot voorzitter en volgt hier-
bij Vincent De Wolf op.
Zij liep lagere school in Lebbeke
aan de VBS, deed universitaire
studies in Brussel waar zij afstu-
deerde als licentiaat geschiedenis.

Momenteel werkt zij in het federale parlement en is zij
ook actief op arrondissementeel en regionaal niveau
binnen Jong N-VA.

Andere bestuursleden Jong N-VA Lebbeke:
Klaas De Smedt (student): secretaris
Vincent De Wolf (licentiaat Politieke en Sociale
Wetenschappen en student Rechten): penningmeester
Pieter Paul Moens (informaticus)
Berten De Mol (opvoeder)
Stefaan Delplanque (student)
Goedele Uyttersprot (advocaat en gemeenteraadslid)

Voor meer info: an.vervliet@n-va.be of 0473 299 866
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

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.
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De N-VA werd op 13 juni in één klap de grootste partij van Vlaanderen,
met tien procent meer dan de tweede partij. Dank zij deze eclatante resul-
taten doet een hele schare nieuwe parlementsleden zijn intrede in Kamer
en Senaat. Wij stellen de gekozenen uit onze provincie graag aan u voor.

�

� HELGA STEVENS
°1968 - Gent
Samenwonend, moeder van
dochter Duive en zoon Josse
Helga Stevens stapte in de
politiek  omdat ze vond dat

de beste stuurlui niet aan wal moeten
staan. Haar stokpaard jes als dove politica
zijn gelijke kansen voor iedereen en een
toegankelijkere samenleving. Omdat voor
welzijn ook  welvaart nodig is, volgt Helga
ook  harde dossiers op: werk , economie en
mobiliteit.
Doorbijter, Wereldburger, Leeuw,
Levensgenieter, Rechtvaardigheid

� LOUIS IDE
°1973 - Zwalm
Gehuwd, vader van drie
dochters
Louis Ide stond  mee aan de
wieg van de N-VA. Eerst als

militant, dan als ondervoorzitter en vervol-
gens als senator beet Louis zich vast in tal
van dossiers rond gezondheidszorg. Door
de Artsenkrant wordt hijgeprezen voor zijn
politieke inzet. 

Vader, Arts, Politicus, Hyperkineet,
Rodenbach

� ELKE SLEURS
°1968 - Gent
Alleenstaand
Elke Sleurs was als gynaeco-
loog jarenlang verbonden
aan het Universitair

Ziekenhuis Brussel als staflid  verloskunde
en prenatale echografie. Sinds vorig jaar
was ze dat aan het UZ Gent, maar door
haar verrassende verk iezing krijgt haar
loopbaan een heel andere wending.

Verantwoordelijkheidszin, Engagement,
Pluralisme, Solidariteit, Gemeenschapszin

� SIEGFRIED BRACKE
°1953 - Gent
Gehuwd met Marina. Alles
samen vier kinderen: Anna,
Sietse, Kasper, Bregt
Siegfried  Bracke begon zijn

carrière in 1981 bij de openbare omroep.
Hij groeide uit tot een gerenommeerd  wet-
straatjournalist en kent de politieke wereld
door en door. In zijn eigen woorden: “Ik
deed  iets in de media. Maar kon ‘hét’ niet
meer aanzien. Doe nu iets in.. de N-VA”.
Geëngageerd, Kordaat, Gedreven, 
Soms dominant maar soms ook bedeesd

� SARAH SMEYERS
°1980 - Aalst
Moeder van twee dochtertjes,
Marie en Anna
Sarah Smeyers gooide in
haar eerste jaren in de Kamer

hoge ogen door haar vastberadenheid  in
dossiers als asiel en migratie. Ze bracht
meerdere keren de meerderheid  in 
verlegenheid  met haar tussenkomsten. 
Eén van de sterke, vaste waarden voor de
N-VA in het federale halfrond .

Sociaal geëngageerd, Vlaams geïnspireerd,
Rechtvaardig, Gezinsvriendelijk,
Openhartig

� KAREL UYTTERSPROT
°1949 - Lebbeke
Gehuwd, vader van twee
dochters en opa van Zeger,
Isolde en Helena
Ruim 25 jaar stond  Karel

Uyttersprot aan het hoofd  van Voka-Kamer
van Koophandel Oost-Vlaanderen, een van
de belangrijkste bedrijvenorganisaties. Hij
zet nu deze boeiende job opzij om in de
Kamer te zetelen en mee te werken aan de
ombouw van ons staatsbestel met het oog
op een beter bestuur en de vrijwaring van
onze welvaart en welzijn.
Trouw, Integriteit, Collegialiteit, Ervaring,
Grijs maar wijs

� PETER DEDECKER
Samenwonend met Lynn
°1983 - Gent
Als assistent-onderzoeker
begeleidde Peter Dedecker
labsessies bij de studenten

industrieel ingenieur informatica aan de
Hogeschool Gent. Daarnaast was hij bezig
aan een doctoraatsonderzoek  aan de
Universiteit Gent. Door de ruime score van
de N-VA in de provincie komt Peter nu
voor de eerste keer in de Kamer.
Sociaal, Duurzaam, Rationeel, Pragmatisch,
Ambitieus

� INGEBORG DE
MEULEMEESTER
°1965 - Sint-Niklaas
Gehuwd met Danny 
De Meyer en moeder van 
vier zonen

Ingeborg werkte 23 jaar met hart en ziel als
sociaal verpleegkundige in een dagcentrum
beschermd wonen en een tehuis voor men-
sen met een mentale handicap. Ze gaat zich
nu met dezelfde ingesteldheid  in de Kamer
inzetten. 
Bezige bij, Enthousiast, Harde werker,
Sociaal, Meelevend.

� MIRANDA VAN
EETVELDE
°1959 - Dendermonde
Gehuwd en moeder van vier:
Lothar, Dagmar, Irmgard
en Adelind :

Als bedrijfsconsulente bij VDAB weet
Miranda Van Eetvelde goed  wat de noden
van onze burgers zijn. Met meer dan 
25 jaar ervaring in de materie van werk-
gelegenheid , tewerkstellingsmaatregelen,
opleid ingen, lokale arbeidsmarkt en loop-
baanbegeleid ing zal ze ook  een rol spelen
in de Kamer.
Authentiek, Spontaan,
Rechtvaardig, Sociaal, Plichtsbewust

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN UIT DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

IN DE SENAAT WORDT DE PROVINCIE VERTEGENWOORDIGD DOOR
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