
In september voerde Jong N-VA Lebbeke actie om het belabberde gemeentelijke
fuif- en jeugdbeleid aan de kaak te stellen. Zij deden dit door rouwprentjes uit te
delen met als boodschap dat het Lebbeekse jeugdbeleid dood is. Een opvallende en
geslaagde actie. Groot was ook de steun die we van de Lebbekenaren, jong en oud,
kregen. Overal hoorde je hetzelfde geluid: “Hier wordt niets gedaan voor de jeugd”.
De schepen van Jeugd (sp.a) reageerde met een artikel op de Lebbeekse Open Vld
(!)-website dat wij alleen maar losse flodders afvuren en dat de actie misplaatst was.
Nochtans zijn wij ervan overtuigd dat de jeugd in Lebbeke nog veel te veel in de kou
blijft staan. Zeker wanneer men ziet dat er in onze buurgemeenten succesvolle
jeugdinitiatieven bestaan of ontwikkeld worden. Het grote geluk voor de Lebbeekse
jeugd is nog altijd dat er vele jeugdbewegingen bestaan die goed werk leveren,
maar dat mag niet voldoende zijn. Elke jongere verdient in de gemeente een plek

waar hij of zij met andere jongeren samen kan
komen. Dat hoeft daarom niet meteen een fuifzaal te
zijn. Wij zouden het alvast appreciëren dat het
jeugdbeleid zijn plaats terug krijgt op de agenda van
het gemeentebestuur en dat er eindelijk de nodige
aandacht aan besteed wordt. Jong N-VA Lebbeke zal
alvast meewerken aan de opmaak van het nieuwe
Jeugdbeleidsplan  2011-2013. 

Vincent De Wolf
Jong N-VA Lebbeke

Bij het begin van een nieuw jaar is
het gepast om elkaar te overladen
met wensen voor geluk en gezond-
heid.  
Het N-VA bestuur wenst iedereen
een jaar vrij van zorgen, waar de
gezondheid en het gezond ver-
stand primeren.

De Open Vld-sp.a/SLP-meerder-
heid heeft echter voor iedere inwo-
ner een vergiftigd nieuwjaars-
geschenk. Een belastingsverhoging
onder de vorm van een verhoging
van de opcentiemen en een verho-
ging van de huisvuil-belasting.
Reeds op 21 juni 2009 waarschuw-
de de N-VA voor de financiële 
crisis en belastingsverhoging in
Lebbeke. 
De burgemeester ontkende in de
geschreven pers en voor TV-Oost
met klem.

Wie gelooft iemand die de inwo-
ners van Lebbeke, Wieze en
Denderbelle voorliegt? Denkt hij
nu werkelijk dat iedereen dom is
en dat hij in 2012, in het jaar van de
gemeenteraadsverkiezingen, kan
uitpakken met een belastingverla-
ging als verkiezingsstunt?

Wij horen het
wel anders
klinken!

Hugo De Mol

SUCCESVOL
2010

Wielebelleke Denderbelle ,
Lebbeke & Wieze 
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Noteer alvast in je agenda

Nieuwjaarsreceptie
17 januari 

vanaf 10.30 uur 
in zaal Ons Huis

Gastspreker: 
Geert Bourgeois

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

Jong N-VA klaagt belabberd jeugdbeleid aan
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Graag willen we even stilstaan bij de figuur van
Marcel Vermeir, die op 22 september 2009 is

overleden na een slepende ziekte.

Sinds de fusie was Marcel keer op keer kandidaat
voor de Volksunie bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen en dit voor het eerst in 1976. Marcel was sinds
1988 gemeenteraadslid voor de Volksunie en stond
bij de splitsing mee aan de wieg van N-VA Groot-
Lebbeke.
Marcel was een geboren en getogen Wiezenaar, iets
waarop hij uitermate trots was. Even trots als op het
feit dat hij Vlaming was, in hart en nieren en uit één
stuk.

Marcel was stichter en erevoorzitter van Meele-
straut Keirremis; in 2008 was Marcel ‘Buur van het
jaar’. Daarnaast was hij ook nog
� stichter van de Vlaamse Club Wieze;
� zanger en dirigent van het koor HH St.-Salvator,

iets wat hij door gezondheidsproblemen in 2004
met veel spijt maar noodgedwongen moest
opgeven;

� samen met  Jef Uyttersprot oprichter van de
Volksunieafdeling Wieze-Denderbelle in 1962.

Zijn belangstelling en inzet kunnen wij als volgt
samenvatten:
� zijn gezin, met echtgenote Julienne, zijn drie

zonen en vier kleinkinderen;
� Wieze: hij koesterde zijn dorp in al haar facetten,

verdiepte zich in het dialect en de geschiedenis;
� Vlaamse beweger: de IJzerbedevaart was zijn

jaarlijkse hoogdag;
� zijn Vlaamse overtuiging zette hij om in politiek

engagement;
� muziek en cultuur: als zanger-dirigent, als dui-

venmelker (of is dit eerder een sport?) en op het
toneel.

Zijn laatste tussenkomsten in de gemeenteraad zul-
len ons zeker en vast bijblijven:
� zijn krachtig protest tegen de schietstand te

Wieze;
� zijn protest tegen de verkeersovertredingen van

vrachtwagens in de Aalstersestraat of Meel-
straat. Vanuit zijn ziekenzetel hield hij een mini-
enquête over de veiligheid in zijn straat.

Graag wensen wij onze waardering en dank uit te
drukken voor wat hij voor ons en de gemeenschap
betekende. 
Marcel, wij danken je om je Vlaming-zijn, wij dan-
ken je om je zijn, wij danken je omdat we je mochten
kennen.

We besluiten met de beginzin van een van de liede-
ren die we samen zongen:

”Ik had een wapenbroeder,
Een beter vond men niet!”

NABESCHOUWING

Toen N-VA-gemeenteraadslid Goedele
Uyttersprot naar aanleiding van het overlij-
den van Marcel een korte hulde bracht ter
nagedachtenis, werd na een minuut stilte de
zitting gewoon geopend.

De burgemeester, noch de schepenen en
fractieleiders, noch enig ander gemeente-
raadslid spraken een woordje van medele-
ven uit bij het overlijden van hun collega
Marcel.  
Wij vinden dit beschamend, ongehoord  en
respectloos voor alle fracties.

Lebbeke hoort bij de koplopers wat betreft het aantal belastingen. Bij veel van deze lasten is het sop de kolen
niet waard, maar zij zorgen voor heel wat ergernis en weinig opbrengsten. Een grondige analyse van deze
lasten lijkt ons aangewezen. 90 % van de belastingsinkomsten komt van onroerende voorheffing en 
personenbelasting. Meer dan 20 andere belastingen brengen maar 10 % op. De belasting op opgravingen bij-
voorbeeld brengt amper € 750 in het laatje, de belasting op uithangborden zo’n €  5 500, enzovoort.

Ter nagedachtenis: 
Marcel Vermeir

Afschaffing ’pestbelastingen’

Marcel Vermeir

BURGEMEESTERRAPPORT

In het burgemeesteronderzoek uitgevoerd door het Nieuwsblad staat de Lebbeekse burgemeester op de
249ste plaats van de 307. Dat wil zeggen dat er 248 burgemeesters beter doen en slechts 58 minder goed.
De burgemeester is hiermee best tevreden. Of hoe vlug men kan zijn tevreden met zichzelf!
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Hogere belasting moet put Biekorf vullen

Lebbeke heeft zowat de hoogste belastingdruk in
de provincie. Een forse belastingverhoging moet de

put van De Biekorf delven. Die put bedraagt zo’n 
€ 385 000. De belastingverhoging van de onroerende
voorheffing: € 385 000!

De gemeente is zeer creatief als het gaat om geld te
halen bij de burger. Met een verhoging van 1350 naar
1450 opcentiemen, een heffing van 8 % op de personen-
belasting, een verhoging van € 25 naar € 125 voor de
huisvuilomhaling en meer dan 20 andere belastingen
heeft Lebbeke zowat de hoogste belastingheffing per
inwoner in de provincie.  

HET BELEID VAN OPEN VLD EN S.PA/SLP  
IS ASOCIAAL, ANTILIBERAAL EN ENKEL 
GERICHT OP PRESTIGE
De begroting 2010 voorziet geen enkele ruimte voor
een sociaal beleid, verkeersveiligheid of een gezins- of
jeugdbeleid.
Open Vld, de partij die belastingVERLAGING predikt,
lapt hier haar beloftes zonder blozen aan haar laars.
Sp.a/SLP voert een asociaal beleid en sluist alle
middelen naar een megalomaan project dat ver boven
het niveau van een gemeente als Lebbeke staat.

DE PUT VAN DE BIEKORF
Reeds van in het begin hebben wij erop gewezen dat
dit project te hoog gegrepen is en de Lebbeekse
belastingbetaler een pak geld zou kosten, niet alleen
voor de bouw, maar ook voor de onrendabele uitba-
ting.
De werkingstoelage die de gemeente volgend jaar, en
ongetwijfeld ook de volgende jaren, aan De Biekorf
toelegt, bedraagt € 178 360. Dit bedrag moet worden
verhoogd met de loonkost van pakweg vier medewer-
kers (onderhoud, techniek, administratie, planning).
Dit breng ons op een geraamde kost van ruim € 385 000
per jaar, of  15 530 000 oude Belgische franken!
Hierbij spreken wij nog niet over de bouwkosten, de
bankkosten en leningen, de afschrijvingen, de hangen-
de gerechtelijke procedures, de schadeclaim van de
aannemer ( € 1 miljoen!), enzovoort.

Wat staat daar tegenover? Een verhoging van de
onroerende voorheffing, van € 3 567 359 naar 
€ 3 951 887, of een verhoging die welgeteld € 385 000
moet opbrengen, en een belastingverhoging op het
huisvuil, die € 137 475 in het laatje brengt. Het is dui-
delijk waarvoor deze bijkomende inkomsten moeten
dienen!

De N-VA pleit voor een cultureel centrum op maat van
Lebbeke. De Biekorf is echter een  prestigeproject dat
de draagkracht van een gemeente met 18 000 inwoners
ver overschrijdt.

Ter vergelijking: De Biekorf heeft een capaciteit van
650 bezoekers; De Werf in Aalst, een stad met ruim 
78 000 inwoners, heeft een capaciteit van 605 bezoe-
kers!

Merkwaardig is ook dat in de beleidsnota staat dat de
bevolking tegen 2013 op de hoogte zal zijn van het cul-
turele aanbod . De Biekorf opende in 2008.

Gevolg van dit asociale, antiliberale beleid van 
Open Vld en sp.a/SLP:
• torenhoge belastingen op de kap van de 18 000
Lebbekenaren;
• een cafetaria in De Biekorf die maar geen uitbater
vindt, omdat er geen enkele geïnteresseerde is die
gelooft hier zijn boterham te kunnen verdienen;
• een grote mate van leegstand van De Biekorf. Dit
leidt ertoe dat allerlei NIET-culturele activiteiten toe-
gelaten worden, tot en met trouwfeesten (maar niet
voor iedereen);
• geen geld voor een degelijk management en een aan-
tal mogelijke financiële ‘verrassingen’ als gevolg van
aangespannen procedures.

CONCLUSIE:
Het geld is op! Dit wordt tot 2012 een bestuur van
lopende zaken.
Voor vele jaren zullen de inwoners van Lebbeke, Belle
en Wieze op hun honger moeten blijven zitten voor
andere, noodzakelijke  beleidsmaatregelen:
• de jeugd, en het door haar gevraagde beleidsplan,
inclusief fuifruimte, blijft in de diepvriezer; er is even-
min geld voor speeltuigen of andere speelplein-
infrastructuur.
• voor meer  verkeersveiligheid,  zoals  een degelijk
voet- en fietspadenplan, is er geen plaats. De burgers
zullen het moeten stellen met minder dan borrelnoot-
jes; 
• voor een aantal sociale maatregelen is er geen ruim-
te, want het geld is op.

Lebbeke, met Open Vld in de meerderheid, heeft
zowat de hoogste lasten van de 65 gemeenten in Oost-
Vlaanderen!
Lebbeke, met s.pa/SLP in de meerderheid, voert geen
al te fraai sociaal beleid !

Dat kan tellen !
De Lebbekenaar verdient beter.

Goedele Uyttersprot: 
‘De verhoging van de

belastingen moet de financiële
put van de Biekorf vullen’

003/10- LEBBEKE:047-  07-01-2010  19:02  Pagina 3



Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 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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Voor meer fatsoen in de politiek 

Met haar Fatsoenplan lanceert de N-VA twintig voor-
stellen om de geloofwaardigheid en de kwaliteit in 
de politiek te verhogen. “Want mistoestanden zoals de 
affaire-Vijnck of de uittredingsvergoeding van gewezen
Waals parlementsvoorzitter José Happart hebben het
imago van de politiek
flink aangetast”, zegt
Jan Jambon, fractielei-
der van de N-VA in
de Kamer. 
“We pleiten ook voor
de afschaffing van
overbodige instanties
die alleen maar geld
verslinden, en we wil-
len reeds lang af van
de stemplicht”, vervolgt Jambon. 

De N-VA wil bovendien dat de lonen van parlementsleden
afhankelijk gemaakt worden van hun prestaties en van de
welvaart.

België gaat de volgende twee jaar 45 à 50 miljard euro in het
rood. De federale regering bespaart daarentegen amper 
3,3 miljard, “besparingen” die ze dan nog voornamelijk
haalt uit nieuwe en verkapte belastingen.

De federale regering, inclusief de liberalen, schuift samen
met Di Rupo de factuur dus gewoon door naar later. Dat
de jongere generaties hier nog jaren voor zullen moeten
boeten, vindt de N-VA hemeltergend. 

“Aprés nous le déluge”, dus. Dat staat alleszins in schril contrast met het Vlaamse niveau,
waar een regering zonder liberalen wél een drastische besparingsoperatie uitvoert. En voor
elke euro die de Vlaming moet besparen, wordt er bovendien twee euro bespaard door de
Vlaamse overheid zelf. Op die manier streeft Vlaams minister van Begroting Philippe 
Muyters naar een begrotingsevenwicht tegen 2011.

N-VA in de kijker - N-VA in de kijker - N-VA in de kijker

De CD&V-jongeren halen in 
De Morgen (21 september 2009) 

keihard uit naar het 
begrotingsbeleid van hun 

eigen premier en roepen de CD&V
op om haar verantwoordelijkheid 

op te nemen:

“Er wordt de 
komende twee jaar amper 
bespaard door de regering-

Van Rompuy. 
Dat is een misdaad tegen 

onze generatie."

Lees alle 20 voorstellen op
www.n-va.be/geloofwaardigheid.pdf

Europese erkenning voor Frieda Brepoels

Een partij moet in de eerste plaats actie voeren in het parle-
ment. De N-VA-verkozenen doen dat met glans en met zin
voor kwaliteit. In 2009 kreeg de N-VA-fractie in het Vlaams
Parlement zeer hoge waarderingscijfers van diverse media.

Ook Europees parlementslid Frieda
Brepoels kreeg prima cijfers. 

Bovendien werd ze in november
2009 door haar collega’s in het Eu-
ropese parlement verkozen tot
“Europees parlementslid van het
jaar” in de categorie handel.

De MEP Awards worden jaarlijks uit-
gereikt. Frieda Brepoels sleept de
prijs in de wacht voor haar rol in het

bereiken van een Euro-
pees handelsverbod

op zeehondenpro-
ducten.

Rustige vastheid = schuldig verzuim!
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