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Beloftes waarmaken 
Eén jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen zien wij dat er nog tal van 
beloftes door deze meerderheid uitgevoerd moeten worden.

Zo merken wij op dat de start van de 
nieuwbouw voor de academie voor de 
zoveelste keer door deze coalitie werd 
uitgesteld. Bijna vijf jaar na datum zal pas 
de eerste spadesteek worden gestoken, 
hoogstwaarschijnlijk deze zomer. Ook 
voor Denderbelle werden er vele beloftes 
gedaan. De heraanleg van Hoogstraat/
Kapellenstraat laat al enige tijd op zich 
wachten en van de verwachte heraanleg 
van de Denderbelse dorpskern hebben wij 
jammer genoeg nog geen plannen gezien. 
Dus ook hier zijn wij benieuwd wanneer 

deze werken van start zullen gaan.  
We hebben al meermaals gemerkt dat  
onder druk van ons oppositiewerk  
sommige dossiers in een stroomversnelling 
geraken, dus zal onze fractie deze dossiers 
ter sprake brengen en  
aandringen op een snelle 
en veilige aanvang van 
deze beloftes! 2017 wordt 
dus een boeiend jaar.

Raf De Wolf 
Voorzitter

Tweede streekbierenavond  
Jong N-VA Lebbeke
Op vrijdag 17 maart vanaf 20 uur organiseert Jong N-VA Lebbeke haar 
tweede streekbierenavond. 
Je kan er genieten van streekbieren uit Lebbeke en omgeving (Rebelle, Vicaris, Wieze 
Tripel, Egidius, Malheur,…), niet-alcoholische dranken én versnaperingen. Een (lokaal) 
muziekbandje zorgt mee voor de sfeer. 

Inschrijven kan via:
brent.roelandt@n-va.be, via de Facebookpagina of bij één 
van de bestuursleden. Tot dan!

Uit de Wetstraat

Onlangs wilde men wettelijk samen-
wonenden dezelfde bescherming ge-
ven als gehuwden. De verschillende 
vormen van samenwonen (feitelijk, 
wettelijk en het huwelijk) kunnen 
wel naast elkaar blijven bestaan. Op 
vlak van juridische bescherming en 
erfrechtelijke gevolgen, is het onder-
scheid tussen wettelijke samenwo-
ning en het huwelijk veel te weinig 
gekend. Daarom pleit de N-VA voor 
een informatieplicht bij het aangaan 
van een wettelijke samenwoning. Zo 
kiezen mensen veel bewuster en niet 
alleen om emotionele redenen. 

Er blijkt geen nood aan bijkomende 
bescherming van wettelijk samen-
wonenden, maar wel aan het beter 
informeren. Wanneer de samenwo-
nenden bijkomende voorwaarden 
willen vastleggen, met het oog op 
een betere en uitgebreidere bescher-
ming, kunnen ze dit regelen in een 
samenlevingscontract. Uit cijfers 
blijkt dat slechts 1 procent van de 
wettelijk samenwonenden een  
samenlevingscontract afsluit. Ook 
over deze mogelijkheid moeten we 
meer informeren.
 
Goedele Uyttersprot
Federaal volksvertegenwoordiger

Interesse in de nieuwsbrief ’t Wielebelleke  Digitaal? Stuur uw gegevens naar: rudi.cogen@n-va.be.

Gespreksavond met 
Theo Francken
Is de vluchtelingencrisis van 2015 nog maar 
het begin? Hoe gaan we daarmee om? Wat kan 
Europa doen om het tij te keren? Op dinsdag  
7 maart om 20 uur in CC De Biekorf zal staats-
secretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken 
deze vragen beantwoorden. Niet te missen!

 Meer info: zie Facebookpagina Jong N-VA Lebbeke.

 Jules De Buckstraat ligt er verlaten bij p. 2 De vragenronde p. 3
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Begroten met de natte vinger
Tijdens de laatste gemeenteraad werd de goedkeu-
ring gevraagd voor de borgstelling van 100  000 euro 
voor verbeteringswerken aan CC De Biekorf. Het 
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) zorgt voor de 
exploitatie van CC De Biekorf, maar de gemeente is 
eigenaar van het gebouw. 
Grote constructie- en/of verbeteringswerken komen altijd de 
eigenaar toe, de gemeente dus. Bij de behandeling van het dossier 
bleek het enkel de burgemeester te zijn die kon, mocht of wilde 
antwoorden. De bevoegde schepen hulde zich in een uitzonder-
lijk stilzwijgen.

Verbeteringswerken
In de nasleep van de brand van vorig jaar is het normaal dat het 
bestuur verbeteringswerken voorziet. Het bestuur geeft toe dat er 
op bouwkundig vlak heel wat fouten gebeurd zijn, maar toen

raadslid Peter Huyck vroeg hoe de raming tot 100 000 euro borg 
werd opgebouwd, bleef de ganse beleidsploeg stil.

Natte vingerwerk
Na lang aandringen legde een sterk geïrriteerde burgemeester 
zijn tactiek bloot. Hij vertelde dat dit bedrag begroot werd met de 
‘natte’ vinger. Om zeker te zijn dat Peter Huyck het goed begre-
pen had, vroeg hij “of de burgemeester er bij stil heeft gestaan dat 
dit een lening zou zijn die de gemeente belast voor vele jaren?  
U weet blijkbaar niet wat u precies wil doen en ook niet hoeveel 
geld dit zal kosten?” De burgemeester bevestigde nogmaals. 

De N-VA betreurt deze houding van het college. Misschien zei 
de burgemeester het één en ander met enig sarcasme, maar het 
is duidelijk dat het schepencollege geen duidelijk dossier heeft of 
het niet wil delen. “Lebbeke wordt niet links, rechts of vanuit het 
centrum bestuurd, maar gewoon met de natte vinger”, besluit 
gemeenteraadslid Peter Huyck.

Jules De Buckstraat ligt er verlaten bij 
Ooit was deze straat één van de meest florissante 
plaatsen in Lebbeke met horecazaken en terrasjes. 
Om het gezellige oord te behouden en omwille van 
verkeersveiligheid, stelde de N-VA meermaals voor 
om het plein gedeeltelijk verkeersvrij te maken. De 
meerderheid wees dit voorstel steeds resoluut af. Wat 
zien we nu? Een nooit geziene leegstand en verkom-
mering van deze ‘Klein Plotsj’. De Lebbekenaar en 
zeker de Lebbeekse middenstand, verdienen beter.

Jong N-VA kiest nieuw bestuur 
Jong N-VA Lebbeke koos, net als Jong N-VA Dender, een nieuw  
bestuur. 

De 18-jarige student politieke wetenschappen, Brent Roelandt, treedt in de voetsporen 
van Klaas De Smedt, als voorzitter van Jong N-VA Lebbeke. Klaas De Smedt ruilt het 
lokale voorzitterschap in voor het arrondissementele!

Cijfers afvalbeleid 
zijn belangrijk
Gemeenteraadslid Karel Uyttersprot 
vroeg aan de bevoegde schepen voor 
Milieu een overzicht van alle inkomsten 
en uitgaven die verband houden met het 
huisvuil en de verwerking: inkomsten en 
uitgaven containerpark, aankoop- en ver-
koopprijs blauwe en gele zakken, inkom-
sten ‘Algemene gezinsbelasting’, gratis 
zakken, kosten voor verwerking betaald 
aan de intercommunale Verko,… 

Blijkbaar wist de schepen dat niet direct: 
‘Is dat trouwens belangrijk? We moeten 
dat sowieso betalen.’

Hoe kan men een degelijk beleid voeren 
als men niet weet wat de ontvangsten en 
uitgaven zijn?

 V.l.n.r.: Pieter Paul Moens, Brent Roelandt, Klaas De Smedt, Tuur Van Keer, Stephanie 
Abbeloos en Ines Raes. Deze ploeg heeft veel in zijn mars en we wensen hen veel succes!
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Eddy Van Nuffel
(communicatieverantwoordelijke)

  Ik ben al vier jaar op pensioen en maak me nuttig door  
familie, vrienden en kennissen bij te staan bij het oplossen 
van hun administratieve problemen. Je zou verwonderd zijn 
te weten hoe dikwijls dat nodig is.

  Kort na mijn verhuis naar Wieze heb ik kennisgemaakt met 
een aantal leden van het toenmalig bestuur en het klikte  
meteen, dus besloot ik mijn medewerking te verlenen.  
Beschouw het als een geslaagde inburgering.

  Als geboren Aalstenaar met Oudegemse roots heeft de ganse 
Dendervallei uiteraard voor mij een bijzondere aantrek-
kingskracht. Wieze is niet zo groot, dus wandel je al vlug op 
het grondgebied van een buurgemeente, maar één van mijn 
favoriete wandelingen gaat langs het Kasteel van Wieze naar 
de Denderboorden tot Denderbelle Sas en terug via het  
Motteken en Hannaerden.

  Om te ontspannen, ga ik graag eens stevig wandelen.  
Evengoed kan een leuk gesprek met familie of vrienden ook 
deugd doen.

  Moest ik, in navolging van mijn voorvaderen uit Wieze, eens 
kunnen deelnemen aan het beleid in de gemeente, zou dat 
mooi zijn. Mochten we een bestuur krijgen dat respect en 
aandacht heeft voor iedereen, ook voor andersdenkenden – 
en zijn eigen reglementen correct toepast - was ik al meer dan 
tevreden.

Guy Van Keer
(bestuurslid)
  Beroepshalve werk ik al 16 jaar voor KBC waar ik al een paar 

functies doorlopen heb. In mijn huidige functie vervul ik de 
rol van Interne Auditor.

  Ik ben iemand die niet alleen zijn mening durft uiten, maar 
ook de daad bij het woord wil voegen. Als Vlaamsgezinde 
leefde al een hele tijd het idee om niet langer aan de kant te 
blijven staan. Het aanschaffen van mijn lidkaart in de lente 
van 2016 was dan ook een logische stap.

  Ik geniet het meest van elke natuurplek en dan zeker in de 
ochtend, wanneer er een nevelsliert hangt in combinatie met 
een mooie zonsopgang.  Daarvan kan ik echt tot rust komen 
en nadenken over de dingen die mij bezighouden.

  Eigenlijk kan ik dat met een heleboel dingen: eens goed 
werken op de wei door wilgen te knotten of door te sporten 
om nadien te genieten van een biertje. Ik ontspan ook door 
met mijn vrouw/vrienden eens te gaan eten of naar de sauna 
te gaan. Maar waarschijnlijk nog het meest van al door een 
uitstap met vrouw en kinderen.  

  Ik hoop dat er na de verkiezingen een nieuwe, frisse wind 
door Lebbeke kan waaien en dit onder de vleugels van een 
nieuwe burgemeester en bewindsploeg.

Eddy Van Nuffel en Guy Van Keer krijgen dit keer de kans om zich kort voor te stellen.

 Wat doe je beroepshalve?
 Wat was je motivatie om bestuurslid te worden? 
 Wat is voor jou het mooiste plekje in onze (deel)gemeente?

 Hoe kan jij best ontspannen?
 Wat verwacht je voor Lebbeke in 2018?

Een geslaagde nieuwjaarsreceptie!



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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

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 toegangsrecht 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:     /     /
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