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Uit de Wetstraat
Zondag 14 juni hield het Rode 
Kruis halt in Lebbeke. De 
bloedinzamelingsactie kreeg 
de steun van de N-VA, die haar 
partijvrijwilligers opriep om 
volop bloed te geven met de 
Roodshow. Als meter van deze 
actie was ik bij de eersten aan 
de beurt om bloed te doneren. 
Het was voor mij de eerste keer. 
De #Helfie-campagne gaf mij 
daartoe de aanzet. Ik ben daar 
zeer blij om: het is ongetwijfeld 
de start van een jarenlange 
traditie. De Roodshow kon 
rekenen op een zeer talrijke 
opkomst, uit Lebbeke en de 
omringende gemeenten. Zowel 
vaste bloedgevers, als nieuwe 
#Helfies boden zich aan om 
hun duit in het bloedzakje te 
doen.
Ik ben fier op alle nieuwe dono-
ren die de stap hebben gezet. Ik 
bewonder wat de bloedgevers 
en vrijwilligers al jarenlang 
doen. Ik wil graag iedereen be-
danken voor hun waardevolle 
bijdrage én inzet. Want bloed 
geven doet leven en dat mogen 
we toch niet vergeten! 

Goedele Uyttersprot 
Kamerlid

voorzitterWoordje van de
De zomer ligt voor ons en ik neem dan ook graag even tijd 
om achter- en vooruit te blikken. De afgelopen zes maan-
den hebben onze mandatarissen zowel in de gemeente- als 
OCMW-raad hun uiterste best gedaan in het voeren van 
een constructieve oppositie. We deden de nodige  voor-
stellen en kaarten problemen aan die aangepakt moeten 
worden  (zie ook www.n-va.be/lebbeke). 

We blijven waken over het belang van iedere burger in 
Lebbeke, Denderbelle en Wieze. Verder wens ik jullie een 
warme en zonnige periode en hoop ik jullie op een van de 
komende activiteiten te ontmoeten!

Op 11 juli viert Vlaanderen feest. Zo ook in  
Denderbelle, Lebbeke en Wieze! Hang daarom 
zeker je Vlaamse Leeuw buiten. De bestuurs-
leden komen je dan verrassen met een kleine 
attentie. We nodigen iedereen ook graag uit op 
onze drink op zondag 19 juli vanaf 10.30 uur 
in ’t Toreken.

Dominique  
De Jonge
Voorzitter  
N-VA Lebbeke

Spaghettizwier 14de grote spaghettizwier
Zaterdag 19 september 2015

Zaal Ons Huis, Leo Duboisstraat,  
Lebbeke. Van 17.30 tot 22 uur.

Spaghetti naar hartenlust – 10 euro
Croque monsieur – 10 euro
Croque bolognaise – 10 euro
Kinderspaghetti of – croque – 6 euro

julidrink11



lebbeke@n-va.be

In de gemeenteraad van januari verzette de N-VA-fractie zich met klem tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) Marga-Medima. Ook de betrokkenen uit de Kouterbaan en Bellestraat waren allerminst opgezet, wat 
resulteerde in evenveel bezwaarschriften. Opzet van het plan: men wil het kmo-gebied omvormen tot een 
woonzone voor een-gezinswoningen. “Het ging echter om te veel woningen op een te kleine oppervlakte. Nu 
blijkt dat de meerderheid onze adviezen volgt”, aldus de N-VA.

N-VA-gemeenteraadslid Peter Huyck: ”Vandaag blijkt dat de Open Vld-CD&V-meerderheid onze visie volgt en het 
voorliggende plan grondig wenst te wijzigen. Het is zelfs zo dat het dossier eerst grondig zal aangepast worden om 
het nadien terug in openbaar onderzoek te brengen. Zo was het voorgestelde plan onvoldoende onderbouwd, niet 
objectief en voorzag het veel te veel woningen op een kleine oppervlakte.” De Lebbeekse coalitiepartners stelden 
het RUP Marga-Medima verkeerdelijk als een reconversieproject voor. 

KWALITATIEVE WOONINBREIDING NODIG
Raf De Wolf: “Een reconversie voorziet in het maximale behoud van bestaande gebouwen, om deze - mits aanpas-
sing - een andere bestemming te geven. In dit project voorzag de meerderheid de sloop van het hoofdgebouw in 
het project, met name het gebouw Medima op de Kouterbaan, alsook de onverantwoorde en onnodige onteigening 
van een perceel in de Bellestraat.”

Peter Huyck: “Het is duidelijk dat de coalitie ondoordacht 
de voorkeur gaf aan zo veel mogelijk wooneenheden. Dat 
men hiervoor niets of niemand zou ontzien, was maar een 
pennentrek in de marge. De N-VA steunt elk project van 
wooninbreiding, maar heeft steeds oog voor een kwalita-
tieve invulling. “De woonkwaliteit en -beleving moet voor 
elke bewoner van huidige en toekomstige wooneenheden 
centraal staan. Dat blijft één van onze ankerpunten”, aldus 
Peter en Raf.

N-VA vindt gehoor bij meerderheid over Marga-Medima

De verbouwingswerken aan ’t Oud Gemeentehuis vorderen goed. Momenteel 
wordt er gewerkt aan de vernieuwing van het gebinte voor het dak, nadien 
volgt een nieuw dak. Ook binnen en buiten vorderen de werkzaamheden. 

De muren zullen gekaleid worden. Kaleien is een eeuwenoude schildertechniek, 
waarbij een dunne kalkpleister met een blokborstel op de muur wordt aangebracht 
en waarbij de structuur van de stenen zichtbaar blijft. De werken zitten op schema 
en zullen - zonder tegenvallers - klaar zijn in de loop van de maand augustus. 

Karel Uyttersprot: “De werken vorderen goed 
en ook de diensten van Onroerend Erfgoed 
volgen de werken nauwlettend. Wij vernemen 
dat ’t Oud Gemeentehuis een van de monu-
menten zal zijn die op de Open Monumenten-
dag van 13 september zijn deuren openstelt 
voor het grote publiek. Open Monumenten-
dag staat dit jaar in het teken van onroerend 
erfgoed. Het kan niet beter passen!”

Oud Gemeentehuis Wieze klaar voor Open Monumentendag?

Om de verplichte statutenwijziging te verduidelijken, organiseerde de Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) een heuse roadshow. De N-VA-fractie, de enige politieke 
partij die opdaagde,  zag een verhelderende presentatie.

Dat een verdere samenwerking met TMVW voor de watervoorziening niet ter discussie staat, spreekt voor 
zich. De uitbesteding van het beheer van het sportcomplex en zwembad is echter een ander verhaal. Ooit nam 
schepen Willems de stelling in dat dit project een grote btw-besparing opleverde. 

Uit de presentatie van dinsdag kwam echter naar boven dat een samenwerking tussen een gemeente en TMVR 
(Recreatie) voor de gemeente enkel een voordeel zou zijn in geval van nieuwbouw of grondige renovatie. Dit is 
in onze gemeente niet het geval. Wij zien dan ook geen verder nut in het voortzetten van deze samenwerking. 

DE GEPLANDE STATUTENWIJZIGING

Het ontwerp komt ons allemaal nogal diffuus over. Naar ons gevoel is er 
minstens sprake van een zeer algemene formulering betreffende de doelstel-
lingen van de beheersoverdracht. Meermaals werd in de presentatie verwe-
zen naar het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerkingsverban-
den, maar datzelfde decreet zegt ook dat de doelstellingen helder en precies 
moeten beschreven zijn. 

Onze fractie is van oordeel dat hier aan voorbijgegaan wordt. In die mate 
zelfs dat een TMVR straks het gemeentelijk beleid volledig kan overnemen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de geplande statutenwijziging nog grondig 
aangepast moet worden, omdat de huidige ontwerpen veel kans maken te 
worden vernietigd. 

De beslissing die we moeten nemen, verbindt ons voor de volgende 18 jaar. 
Het leek verstandig om de punten inzake de samenwerking met de TMVW 
minstens te verdagen naar de gemeenteraad van juni. Zo moest er niet 
overhaast beslist worden, maar kon dit op een meer doordachte manier 
gebeuren.

Beheer van het  sportcomplex:
geen zaak voor een watermaatschappij!

Playbackshow kost u ruim 25 000 euro

Op zondag 7 juni kreeg onze gemeente het bezoek van de Nederlandstalige muziekzender Anne TV. Leuk dat 
die onze gemeente uitkoos voor haar uitzending, maar er is een keerzijde aan de medaille.

Wij zagen eigenlijk twee festiviteiten. Een open, leuk festival op de Grote Plaats met veel gewone burgers en  
daarnaast een VIP-feest in de tuinen van De Fontein en Huis Blancquaert voor exclusieve gasten. In tijden waar 
gemeenten de tering naar de nering moeten zetten, spendeert dit bestuur 25 000 euro aan een exclusief evenement. 

TWEE MATEN EN TWEE GEWICHTEN:
Verder zijn er de organisatorische perikelen.

-  Geen Veiligheidsplan (BNIP): in tegenstelling tot Lebbeekse verenigingen, 
moest Anne TV haar veiligheidsplan niet zes maanden vooraf opstarten en 
laten goedkeuren door gemeente en provincie. 

-  Gemeentelijk reglement aanplakken affiches: de organisator mag maximum 
één affiche per bord aanplakken. In dit geval waren het 3 tot 4 stuks. 

-  Verkoop dranken: de uitbating van de drankenstand gebeurde door een Den-
dermondse vereniging. Lebbeekse verenigingen hadden hier een aardig centje 
kunnen aan verdienen. Een gemiste kans!

-  De binnentuin van het gemeentehuis werd in een mum van tijd omgebouwd 
tot VIP-ruimte. Hier werden normaal enkel de artiesten, diensthoofden en 
schepencollege verwacht. Achteraf bleek dat alle leden van de meerderheids-
partijen met hun familie aanwezig waren. De oppositie werd simpel aan de 
kant geschoven door hen niet uit te nodigen.

www.n-va.be/lebbeke

Peter Huyck & Raf De Wolf - gemeenteraadsleden

Karel Uyttersprot - gemeenteraadslid

Raf De Wolf - gemeenteraadslid

Peter Huyck - gemeenteraadslid



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


