
� De Lebbeekse jeugdverenigingen voerden onlangs
voor de aanvang van de gemeenteraad actie op de
Grote Plaats. Doel: het lamentabele fuifbeleid in onze
gemeente aanklagen. Uit cijfers van de Vlaamse over-
heid blijkt dat 16,4% van de Lebbeekse bevolking tus-
sen de 15 en 29 jaar oud is. Dat komt neer op 2.899
jongeren. Waar kunnen zij heen in Groot-Lebbeke? 
� ‘De Biekorf’ werd lange tijd beschouwd als een nieuwe mogelijkheid om fuiven
in te organiseren. Burgemeester Saeys wist echter te vertellen dat de zaal hiervoor
niet voldoende geïsoleerd is.
Niettegenstaande deze cultuurtempel handenvol geld heeft gekost, was er geen
geld meer voor een degelijke geluidsisolatie! Een cultuurzaal die niet geïsoleerd is,
knappe zet! Toch werd er beloofd om de mogelijkheid te onderzoeken om een vijf-
tal fuiven te kunnen organiseren. Goed, tot daar…
� Ook werd beloofd  om meer met de jongeren te overleggen zodat samen gezocht
kan worden naar een oplossing. Maar veel geld is er niet, grootse projecten moeten
we zeker niet verwachten… 
� Jong N-VA Lebbeke schaart zich volledig achter deze actie en zal er  dan ook op
toezien in hoeverre al de beloften worden nagekomen. Daarnaast pleit Jong N-VA
voor een degelijke uitbouw van het JOC en de oprichting van een busdienst naar
jongerenevenementen in de regio. 
� Lebbeke verdient een positief jeugdbeleid waarbij elke jongere de kans krijgt zich
te ontplooien. Een eerste vereiste hierbij is dat er eerst en vooral geluisterd wordt
naar de jeugd.
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Jong N-VA steunt jeugdactie

Fuiven, waar?

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

’T WIELEBELLEKE

11 juli-viering 
N-VA

arrondissement
Dender

Gastspreker: 
N-VA-voorzitter 

BART DE WEVER

WANNEER?
Dinsdag 8 juli, 19.45u

WAAR?
Reynoutzaal, stadhuis

Dendermonde

Aansluitend receptie, 
aangeboden door het 

arrondissementsbestuur.  

IEDEREEN WELKOM!

Noteer nu al 
in uw agenda!

LEBBEKE VLAGT 
OP 11-JULI

Hang  op 11 juli, onze Vlaamse
nationale feestdag, 

de leeuwenvlag uit.  Misschien
bezorgt  N-VA-Lebbeke 
je wel een verrassing!
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� De film Ben X van Nic Balthazar bracht in het najaar
van 2007 de problematiek van het autisme volop in de
aandacht.
In ons land leven ruin 60.000 personen met een
Autismespectrumstoornis en elk jaar komen er nog
zowat 660 personen bij.
Er zijn verschillende initiatieven die het mogelijk moe-
ten maken om personen die aan Autisme lijden, te her-
kennen, en om voor hen  bepaalde omgevingen toegan-
kelijker te maken.

� Daarom nam Pieter Paul Moens (20) uit Lebbeke het
initiatief tot het invoeren van een ‘Autipas’.
Deze Autipas bestaat reeds in Nederland en Engeland,
en is een persoonlijke pas waarop, naast de contactge-
gevens van de pashouder, ook de belangrijkste kenmer-

ken van Autisme worden uitge-
legd. De pas geeft de mogelijk-

heid om aan te vinken welke de typerende kenmerken
zijn van de houder ervan. 

� Pieter Paul Moens deed zijn voorstel via  Vlaams par-
lementslid Helga Stevens (N-VA), die het voorlegde aan
Welzijnminister Steven Vanackere. 
Het voorstel werd ook behan-
deld door het VAPH (Vlaams
Agentschap voor Personen
met een Handicap) met het
oog op ‘autismevriendelijk-
heid’ en werd overgemaakt
aan de VVA, de Vlaamse
Vereniging Autisme, voor
verdere uitwerking.

Vincent De Wolf
Voorzitter Jong N-VA Lebbeke

� De Biekorf is een mooie realisatie en biedt een ant-
woord op de culturele behoefte van onze gemeente.
Toch hebben wij enkele kritische bemerkingen, meer
bepaald bij de grootte en bij de kostprijs van het cultuu-
rerf wanneer alles uitgevoerd zal zijn.
� Gezien ‘De Biekorf’ gerealiseerd is (of toch bijna), wil-
len wij dit echter positief benaderen en gaan wij er van-
uit dat dit gemeenschapscentrum professioneel moet
bestuurd en geleid worden.
Hieromtrent verwijzen wij naar de principes
van ‘behoorlijk bestuur’.

1- Een realistisch en actueel ondernemings-
plan, een goede programmatie en cultuurche-
ques
� Er dient een ondernemingsplan te worden
opgemaakt, waarin over een middenlange
termijn van 3 tot 5 jaar de vooruitzichten
worden opgenomen van de te verwachten
inkomsten en uitgaven, de verwachte evo-
lutie van het aantal bezoekers en de bezet-
tingsgraad, de personeelsevolutie, de cul-
turele programmatie, de gevoerde poli-
tiek ten opzichte van het Lebbeekse ver-
enigingsleven, de tarieven die de vereni-
gingen zullen moeten betalen…

2- Een beheersovereenkomst
Het Autonoom Gemeentebedrijf is een constructie die
werd opgericht om fiscale (BTW) redenen . Ook al zitten
de politieke partijen in dit orgaan, toch is er minder con-
trole door de gemeenteraad op wat er in ‘De Biekorf’
gebeurt.Via een overeenkomst tussen de gemeente (een
taak voor de gemeenteraad) en ‘De Biekorf’, dient te
worden vastgelegd wat de gemeente (en haar inwoners)
van de ‘De Biekorf’ mag verwachten (verplichtingen).
Anderzijds moet worden vastgelegd wat de gemeente

jaarlijks zal bijdragen aan ‘De Biekorf’.
Deze overeenkomst dient te worden afgesloten voor
de periode 2008-2012 en wordt minstens eenmaal per
jaar geëvalueerd.

� De N-VA vraagt dan ook aan het gemeentebe-
stuur:
• een realistisch en actueel ondernemingsplan;

• het geven van cultuurcheques aan de
Lebbekenaren;

• een beheersovereenkomst tussen de   
gemeente Lebbeke en ‘De Biekorf’.

Voor de CD&V/N-VA-fractie,

Goedele Uyttersprot 
N-VA-gemeenteraadslid

Lebbekenaar Pieter Paul Moens 
initiatiefnemer Autipas Vlaanderen 

Bedenkingen bij ‘De Biekorf’

PIETER PAUL MOENS, Lebbeke, 20 jaar, 
heeft zelf een autismespectrumstoornis, namelijk asperger.
Hij studeert toegepaste informatica aan de Hogeschool Gent, 
departement Bedrijfskunde in Aalst. Hij is lid van Jong N-VA Lebbeke en zit voor 
deze politieke jongerenbeweging in de Lebbeekse Jeugdraad.
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Om het laatste en definitieve afscheid van de overle-
dene in meer optimale omstandigheden te laten ver-
lopen, stelt de N-VA voor om op de kerkhoven van
Lebbeke, Wieze en Denderbelle, een ‘afscheidsruimte’
te voorzien. Deze ‘afscheidsruimte’ kan een gedeelte-
lijk open, overdekte ruimte zijn, waar familie en vrien-
den zich voor het laatste afscheid, onderdak vinden
rond de kist of urne. Hier kan ook voorzien worden in

een register en een alfabetisch repertorium van de
begraafplaatsen, zodat bezoekers van het kerkhof hun
overleden familie of vrienden kunnen opzoeken.
Wij hopen op een snelle goedkeuring en vlugge uit-
voering van dit voorstel.

Goedele Uyttersprot en Marcel Vermeir, 
N-VA-gemeenteraadsleden

Waardig afscheid nemen
N-VA Lebbeke vraagt ‘afscheidsruimte’ op de 
kerkhoven van Lebbeke, Denderbelle en Wieze

Nederlandsonkundig personeel in het OCMW

Serviceflats: onfatsoenlijk

� Het OCMW-Lebbeke stelt, indien de mogelijkheid
zich voordoet, mensen tewerk die niet in regel zijn
met de werkloosheid.  Toen een jaar geleden iemand
werd voorgesteld op de raad om in dit systeem te
werken, stelde N-VA-raadslid Hugo De Mol de vraag
of betrokkene de Nederlandse taal machtig was.  Hij
kreeg als antwoord dat zijn Nederlands voldoende
was om deze job aan te vatten.  Een jaar later drong
een verlenging zich op.  Maar wat bleek? Betrokkene
sprak of verstond geen woord Nederlands. Tevens
was zijn werkattitude niet bepaald gunstig.

Toen ons raadslid hierop tussenkwam, het verslag  let-
terlijk voorlas en voorstelde om deze aanstelling niet

te verlengen, werd de zitting geschorst.  Na de schor-
sing werd bij geheime stemming beslist om betrokke-
ne toch te werk te stellen.  In de meerderheid zetelen
de VLAAMSE  Liberalen en Democraten, de VLAAM-
SE progressieven en Socialisten die anders zijn.

Uit protest verliet N-VA-raadslid Hugo De Mol samen
met kartelpartner Guido Van Herreweghe de zitting. 

� Zoals u reeds in de kranten heeft gelezen is N-VA-
raadslid Hugo De Mol ingegaan tegen de willekeuri-
ge toewijzing van service-flats.

� Het is ergerlijk dat de schepen van Sociale Zaken
(in de krant en in een partijpublicatie) beweert dat de 
N-VA met leugens en halve waarheden een sfeer van
verdachtmaking creëert. Hij vindt dit onfatsoenlijk.
Tevens stelt hij dat wij het schepencollege beschuldi-
gen van willekeur.  

� Wat wij onfatsoenlijk vinden is dat de schepen van
Sociale Zaken de feiten verdraait. Het woord wille-
keur komt niet uit de mond van de N-VA, maar wel
uit de mond van een schepen van de vorige legisla-
tuur, die nu nog deel uitmaakt van de meerderheid.
Hij antwoordde dit op een vraag van ons raadslid hoe
de toewijzingen vroeger gebeurden.

� Wat wij onfatsoenlijk vinden is dat de schepen van
sociale Zaken de vergadering van april niet heeft bij-
een geroepen omdat er geen belangrijke punten  zijn.

Tot op heden (midden juni) is er nog steeds geen nieu-
we vergaderdatum vastgelegd.

� Wat wij onfatsoenlijk vinden is dat de burge-
meester en de schepen van Sociale Zaken geen ant-
woord geven op een schrijven van 18 februari 2008,
waarin ons raadslid uitleg vroeg over de ‘willekeuri-
ge’ toewijzing van de service-flats, waardoor 39 ande-
re personen in de kou blijven staan.

De N-VA vraagt bij monde van haar raadslid Hugo
De Mol:
1- een antwoord op het schrijven van 18 februari 2008
2- welke leugens en halve waarheden zijn er verteld 

door de N-VA?
3- onmiddellijk een bijeenroeping van de beheerraad 

van de service-flats.

N-VA-raadslid 
Hugo De Mol
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Bart De Wever, voorzitter N-VA

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

Uw Vlaamse garantie in de Wetstraat

Streng maar rechtvaardig. Is dat de 
N-VA-houding?
Helga Stevens: “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.”

Solidariteit ja, maar niet 
onvoorwaardelijk neem ik aan?
Sarah Smeyers: “Vlaanderen zorgt

voor 3/4 van de welvaart in dit
land. Iedere Vlaming is jaarlijks
voor 2000 euro ‘solidair met
Franstalig België’. Maar vraagt
Vlaanderen broodnodige hervor-

mingen of de toepassing van wetten, dan is het ant-
woord ‘non’. De N-VA legt zich daar niet bij neer.”

Hoe kunnen twee totaal verschillende regio’s goed
bestuurd worden?
Helga Stevens: “De N-VA wil elke regio responsa-
biliseren om tot beter bestuur te komen. Enkel
door vrijheid te krijgen én verantwoordelijkheid
op te nemen kunnen Vlaanderen en Wallonië zélf
een efficiënt beleid op maat van
hun economie en burgers voeren.”

En hoe ziet 
de N-VA de
inburgering
van nieuwkomers?
Sarah Smeyers: “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 weder-
zijds respect.”

Als de afgelopen maanden één iets hebben duidelijk gemaakt, dan is het wel dit: de N-VA is
dé Vlaamse garantie in ‘de Wetstraat’. Binnen en buiten het parlement werkt de partij keihard
aan en voor Vlaanderen. Twee parlementsleden uit uw provincie geven kort tekst en uitleg.

Sarah Smeyers,
Kamerlid

Helga Stevens, 
Vlaams parlementslid

Indien we onze welvaart en ons welzijn ook in de toekomst willen
verzekeren, moeten Vlaanderen en Wallonië de touwtjes zelf in
handen kunnen nemen. Daarom eisen we tegen midden juli een
verregaande staatshervorming. Zoniet blijven we onze verkie-
zingsbeloftes trouw en treden we niet tot de regering toe.

�

DE DOSSIERVRETERS VAN DE N-VA
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