
Op 13 juni verkozen wij met z’n allen een nieuw
federaal parlement. Dat resulteerde in een nooit
geziene overwinning voor de politieke Vlaamse
Beweging: de N-VA behaalde 28 % van de stemmen
en 27 zetels. CD&V werd de tweede Vlaamse partij
met 17 zetels, Open VLD  kreeg net als de sp.a 13
zetels, VB strandde op 12 zetels, Groen bleef steken
vijf en LDD hield slechts één zetel over.

Het federaal parlement bestaat uit 150 volksver-
tegenwoordigers, waarvan 88 Vlamingen. Een van
deze 88 Vlamingen is Lebbekenaar Karel
Uyttersprot. Hij werd van op de derde plaats ver-
kozen met een groot aantal voorkeurstemmen en
komt zo via de grote poort in de ‘hoge vergade-
ring’.

In een vroeger leven was Karel directeur en later
gedelegeerd bestuurder van de bedrijvenorganisatie Voka Kamer van Koophandel
Oost-Vlaanderen. Hij liet deze boeiende job staan voor een oude liefde, de onzeker-
heid van de politiek.
“Een bewuste keuze”, zo benadrukt Karel, “om zo een steentje te kunnen bijdragen
aan een meer zelfstandig Vlaanderen, een absolute noodzaak om onze welvaart en
welzijn veilig te stellen. Maar ik ijver ook voor een beter bestuur op alle niveau’s en
een zelfstandige regio die zelf haar sociaal-economisch beleid kan uitstippelen”.

Karel zetelt  in de commissies Bedrijfsleven en Landbouw en Handelsrecht en is
plaatsvervanger in de commissies Financiën en Begroting evenals in
Overheidsbedrijven.
Info en contact: karel.uyttersprot@n-va.be  
of via zijn website www.kareluyttersprot.blogspot.be.
Tel:  0497 522 800, fax 052 41 41 43.

Na de verkiezingen in 2003 was de
ontgoocheling groot. De traditio-
nele partijen wisten toen wel zeker
dat ze van dat kleine partijtje geen
last meer zouden hebben.  De buiten-
wereld dacht hardop: ‘Die zien we
nooit meer terug’.

Maar wij geloofden in ons verhaal.
En nu, zeven jaar later, is de N-VA
de grootste partij van Vlaanderen,
zelfs ruim de grootste.  Onze dank
gaat vanzelfsprekend uit naar de 
1 268 780 kiezers die hun wil tot
verandering hebben uitgedrukt
door voor de N-VA te stemmen.
Het resultaat in het arrondisse-
ment Dender was zeer goed en dit
resulteerde in de rechtstreekse ver-
kiezing van Karel Uyttersprot.
Eindelijk terug een Lebbekenaar in
het parlement.

Hugo De Mol
Voorzitter 
N-VA Lebbeke

Woordje van de
voorzitter
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Karel Uyttersprot: volksvertegenwoordiger
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Wielebelleke Denderbelle ,
Lebbeke & Wieze 

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

GROTE SPAGHETTIZWIER
18 september 2010 van 17.30 tot 22.30 uur

9de grote spaghettizwier
Zaal Ons huis

Thuisleveringen tussen 16.00 en 17.00 uur in 
Denderbelle-Lebbeke-Wieze: 0473 49 23 72 of hugo.demol@n-va.be
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Een aantal Lebbekenaren uit de Haagstraat, Duivenkeet, Baasrodestraat en Fortstraat
zijn terecht verontrust over de windmolens die de stad Dendermonde wil plaatsen op
de grens van beide gemeenten.
Zij vrezen overlast op het vlak van geluidshinder (het molenwieken in de wind brengt
een zoemend geluid met zich mee), schaduwslag (de wieken die al dan niet met een
bepaalde regelmaat ronddraaien werken bijzonder storend) en ijsval (bij vriesweer
vormen er zich ijskegels aan de wieken die schade kunnen veroorzaken als ze vallen).

N-VA Lebbeke kan de initiatieven voor groene energie alleen maar toejuichen, maar dat
moet gebeuren in overleg met de buurgemeente, met een evenredige verdeling van de
lasten en de lusten, uitgaande van een goed nabuurschap. Het is moeilijk verdedigbaar
dat Dendermonde op de grens van zijn grondgebied windmolens plaatst waar vooral
Lebbekenaren last van ondervinden, zonder dat dit besproken is met alle belang-
hebbenden, inclusief het gemeentebestuur. 

N-VA-gemeenteraadslidaadslid Goedele Uyttersprot heeft aan het gemeentebestuur hierover haar bezorgd-
heid geuit. Met genoegen vernemen wij dat het gemeentebestuur tegen de voorgenomen plannen een
bezwaar heeft ingediend.

Tot op heden moeten wij vaststellen dat er aan onze
speelpleinen helemaal niets gebeurt, behalve het
maaien van het gras. Op de gemeenteraad van mei
2009 hebben wij de vraag gesteld om de speelplei-
nen op te ruimen en een regelmatige onderhouds-
beurt te geven.
Wij stuurden ter controle onze reporters met een
fototoestel ter plaatse in volle vakantieperiode,
wanneer onze kinderen het vaakst gebruik maken
van de speelpleinen..
Waarom met fototoestel? Omdat ons ‘kindvriende-
lijke’ bestuur  het niet zo nauw neemt met opmer-
kingen van burgers (en zeker niet van N-VA-men-
sen). 'Losse flodders' noemt het bestuur dat
dan.Daarom zorgden we voor een aantal foto’s om
onze argumenten te staven.
Onze jeugd krijgt gemakkelijkheidshalve wel de
naam dat zij van slechte wil is. 

Na onze vraag op de gemeenteraad is er inderdaad
een inspectie van het ministerie geweest. Dat
beperkte zich enkel tot het inkijken van de boeken.
Niemand is ter plaatse geweest om de toestand op
de speelpleinen te bekijken. De verslagen van deze
inspectie zijn ook toevallig zoek geraakt. Op de
technische dienst heeft men zelfs helemaal geen
weet van zulke verslagen.   

De N-VA wil best wel meewerken aan het beleid,
maar het bestuur wil niet mee. Wij blijven echter aan
de boom schudden omdat de jeugd voor de N-VA
wel belangrijk is. We kunnen de laksheid van het
bestuur in dit dossier niet aanvaarden. De N-VA wil

dat onze jeugd op een veilige en aangename manier
gebruik kan maken van onze speelpleinen.
Wij willen de slogan ,,Nu Durven Veranderen'' in
daden omzetten.

Onze reporters ter plaatse: 
Els Sinnaeve en Pieter Paul Moens

Dendermondse windmolens 
in Lebbeekse achtertuinen

Speelpleinen nog?

N-VA-gemeenteraadslid
Goedele Uyttersprot 

uitte bij het gemeentebestuur 
haar bezorgdheid over 

de plannen van de
Dendermondse 

windmolens.

We hebben ongeveer
40 foto’s ter inzage om

onze beweringen 
te staven
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Wieze Dorp verdient meer aandacht

Wieze heeft een van de mooiste dorpskernen van de ruime regio. Naast de Sint Salvatorkerk die een centrale plaats
inneemt, zijn er ook een aantal mooie burgerwoningen die getuigen van het economisch verleden van Wieze op het
vlak van bier, maar ook van landbouw en uiteraard chocolade. Een van de meest typische en authentieke gebou-
wen van Wieze is “café ’t Oud Gemeentehuis” op het
Dorp. Dat gebouw met geschiedenis staat echter te ver-
kommeren en te vervallen. Het was vroeger eigendom
van de brouwerij Van Roy en ging na de faling over in
handen van brouwerij Palm in Steenhuffel. N-VA Wieze
dringt erop aan dat er spoedig een initiatief wordt geno-
men om verder verval te voorkomen.

Tijdens de nieuwbouw van het rusthuis vindt de 
kinderopvang ’t Kwakkelken plaats in de containers
op de parking van het rusthuis.  Vermits daardoor het
personeel van het rusthuis en de opvangdienst moet
parkeren aan de rand van de omleidingsweg, stelden
onze OCMW-raadsleden Els Sinnaeve en Hugo De
Mol voor de veiligheid van het personeel en de bezoe-
kers van het rusthuis het volgende voor:
• Invoering van een zone 50 tot voorbij de serviceflats;
• Plaatsing van spiegels aan de in-/uitritten van het   

rusthuis en de serviceflats;

• Gerichte snelheidscontroles.

De OCMW-raad was akkoord met deze voorstellen en
stuurde een brief naar het schepencollege. Het sche-
pencollege antwoordde dat zij niet ingaat op de vraag
voor een uitbreiding van de zone-50

Het enige dat is uitgevoerd zijn spiegels in één rich-
ting, die een misleidend veiligheidsgevoel geven. 

Nieuwbouw OCMW

Veiligheid aan het rusthuis

't Oud Gemeentehuis

Na vele jaren wachten is de eerste steen gelegd van de
OCMW-nieuwbouw en vorderen de bouwwerkzaam-
heden volgens het geplande schema.
Het was echter ergerlijk om vast te stellen dat de per-
soon die de bouw jarenlang heeft tegengewerkt, tij-
dens de steenlegging zelf een woordje kwam zeggen.
Maar nog erger was het zielige vertoon van alle leden

van het schepencollege: zij deden er alles aan om de
beste plaatsen te hebben om toch maar op de foto te
staan.  De raadsleden van het OCMW keken verbou-
wereerd naar dit schouwspel. Laat er ons niet meer
woorden aan vuil maken en eindigen met deze spreek-
woorden: ‘Bescheidenheid siert de mens’ en
‘Hoogmoed komt voor de val’.

Gemeenteraadsverkiezingen 2012
In de politiek is er niet veel rust. De parlementsverkiezingen zijn pas achter de rug of de par-
tijen beginnen zich op te warmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.
In oktober 2012 verkiezen wij voor Lebbeke-Belle en Wieze 25 gemeenteraadsleden die voor
zes jaar de gemeente zullen besturen. Uit deze raadsleden wordt ook het college van bur-
gemeester en schepenen verkozen. Dat college houdt zich bezig met de dagelijkse werking
van de gemeente.
Hebt u belangstelling voor de gemeentepolitiek en kunt u zich vinden in het programma
van de N-VA, laat het ons weten.
Contactpersoon: Andre Segers, ondervoorzitter N-VA Lebbeke, tel. 0470 58 65 01, e-mail: andre.segers@n-va.be.

Wandelpad Denderbelle
Aan de kerk van Denderbelle start een nieuwe wandelroute van 10 000 stappen.
Na Wieze heeft nu ook Belle haar wandelroute. De leden van de succesvolle wandelclub 
De Denderklokjes zullen in hun nopjes zijn.
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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 afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets

onmogelijk.

Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003

leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen

hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.

Maar wij hebben volgehouden en wij hebben door-
gezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de ver-
kiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste

partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.

We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige par-
tijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emo-
ties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en drin-
gende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en finan-
cieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kun-
nen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.

De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering. 
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

Wie op 14 juni de kranten 
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een

gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste 

kantons in Vlaanderen, 
van Veurne tot Maaseik. 

Voor zij die willen, 
is niets onmogelijk…

104/10- LEBBEKE:047-  01-09-2010  13:23  Pagina 4


