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De Patmoes is een gebied dat zich uitstrekt tussen de Fabriekstraat –  
deel Klein Antwerpenstraat –, Lindekensstraat en P.F. De Naeyerstraat.  
Dit ruime gebied is grotendeels groen en heeft aan de zijde van de  
Fabriekstraat de leegstaande hallen van NV De Saedeleir.

Door de verhuis van deze ijzerfabrikant wil 
men deze gebouwen slopen en omvormen 
tot woongebied. Een idee waar de N-VA 
zich kan in vinden, omdat men industrie 
verandert naar woonzone. Waar wij echter 
géén voorstander van zijn, is dat ook het 
volledige achterliggende groengebied woon-
gebied wordt.

Om het verlies aan natuur op te vangen 
moet het bestuur daarom in andere gebie-
den van de gemeente bouwgrond omtove-
ren naar tuin- en natuurgrond. Begrijpelijk 
dat heel wat eigenaars ontevreden zijn.
Bovendien heeft Lebbeke nu al, binnen de 

cluster, één van de hoogste bevolkings-
dichtheid (bijna 700/km2) en met de wa-
terlast van de voorbije jaren lijkt dit ons de 
druppel die de emmer zal doen overlopen.
Misschien moet het bestuur de leegstaande 
en verkrotte woningen in onze gemeente 
eerst aanpakken en opnieuw leven in-
blazen. De N-VA rekent op het gezond 
verstand van dit bestuur om zich enkel te 
richten op de inbreiding en 
omvorming van het gebied 
dat nu al bebouwd is.

Raf De Wolf 
Voorzitter

Gebied Patmoes zorgt 
voor wrevel

Uit de Wetstraat
Ouders die uit elkaar gaan, kun-
nen hun kind(eren) slechts in één 
gemeente laten domiciliëren in het 
bevolkingsregister. De ouder die in 
een andere gemeente woont, kan 
hierdoor geen beroep doen op kor-
tingen of andere faciliteiten die zijn/
haar gemeente aanbiedt, zoals bijv. 
korting op de toegangsprijs van het 
zwembad of op de speelpleinwerking.

Sinds 15 februari 2016 wordt de mo-
gelijkheid gegeven aan gescheiden 
ouders om hun kinderen ook in die 
gemeente te laten inschrijven waar zij 
niet hun hoofdverblijfplaats hebben, 
maar wel een deel/de helft van de tijd 
verblijven.

“Dit is niet enkel interessant om 
gebruik te kunnen maken van de ge-
meentelijke faciliteiten, maar ook om 
veiligheidsredenen. Het is belangrijk 
dat de hulpdiensten weten dat op een 
bepaald adres ook kinderen verblij-
ven, bij brand bijvoorbeeld. Het feit 
dat er op drie maand tijd al duizend 
registraties zijn gebeurd, betekent dat 
dit aanslaat”, zegt Kamerlid Goedele 
Uyttersprot.

Ouders die hun kinderen willen 
inschrijven in de gemeente waar ze 
deeltijds verblijven, kunnen langs-
gaan bij de burgerlijke stand. Hier 
dienen zij hun verzoek in, op basis 
van een gerechtelijke beslissing of 
het gezamenlijk akkoord tussen de 
ouders.

Goedele Uyttersprot

Federaal volksvertegenwoordiger

A G E N D A

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

Hou zeker zaterdagavond  
17 september vrij om te genieten  
van onze lekkere verse spaghetti  
of croque in zaal Ons Huis. 

Heb je al plannen, maar wil je deze 
lekkernijen niet missen? Dan kan je  
een bestelling plaatsen bij Hugo De 
Mol (0473/49 23 72). In de late namid-
dag leveren we je bestelling thuis af.

Wie ons die dag graag een handje 
komt helpen, is ook welkom!  
Hiervoor neem je contact op met 
Hilde Pauwels (0495/67 30 92),  
Dominique De Jonge (0468/18 93 97) 
of Hugo De Mol (0473/49 23 72). 
Onze dankbaarheid zal groot zijn!
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N-VA Lebbeke stelt voor om de speelpleinwerking Zulderkipken te verhuizen naar de voormalige voetbalsite 
van KSK Lebbeke Konkelgoed en om een speelplein aan De Biekorf in te richten. De N-VA stuit echter op  
een ‘njet’ van de meerderheid.

Speelpleinwerking Zulderkipken ruimte geven

Koning auto krijgt voorrang op rotondes 

Voorzitter Raf De Wolf: “De speelpleinwerking 
Zulderkipken is de laatste jaren enorm uitgebreid. 
Met ruim 200 kinderen per dag tijdens de zomer, is 
er echt nood aan bijkomende speelruimte.” 

Zulderkipken is momenteel gehuisvest op de 
binnentuin van ons Cultureel Erf en maakt 
gebruik van de lokalen van de Academie en van 
CC De Biekorf. Nu het Cultuurcafé sinds mei 
een buitenterras heeft en met de nieuwbouw 
van de Academie in het vooruitzicht, heeft de 
speelpleinwerking dus zeker nood aan meer ruimte.

De fusie van Rapide en KSK Lebbeke biedt dan 
ook mogelijkheden. Ons voorstel: Zulderkipken 
vanaf de Paasvakantie van 2017 verhuizen naar 
de terreinen van KSK Lebbeke. De site van het 
Konkelgoed lijkt ons uitermate geschikt, omdat 
men de bestaande kantines kan aanwenden. Indien nodig 
kunnen er bv. containers worden bijgeplaatst. Zo komt er ook 
ruimte vrij in de tuin van De Biekorf. Bovendien staan hier al 
een aantal speeltoestellen, dus met een geringe kost wordt dit een 
uniek en volwaardig speelplein.

Pluspunt ook: (groot)ouders kunnen tijdens vakanties in de tuin 
van de Biekorf vertoeven met zicht op de spelende kinderen.  
Het bestuur ziet geen heil in het N-VA-voorstel en keurde het af. 

Volgens de burgemeester zit Zulderkipken prima aan de 
Stationsstraat. Een verhuis zou volgens de burgemeester een 
slechte zaak zijn voor de middenstand die het centrum van de 
gemeente ziet dood bloeden. Mooi dat men denkt aan het welzijn 
van de middenstand, maar geldt deze redenering ook voor het 
project op de site Holbrecht aan de Minnestraat? Onze lokale 
middenstand staat hier namelijk ook niet voor te springen.

Vorig jaar besliste de meerderheid om aanvullende 
reglementen i.v.m. wegverkeer niet langer meer te laten 
goedkeuren door de gemeenteraad, maar enkel door het 
bestuur. De N-VA heeft zich hier toen tegen verzet, maar 
helaas zonder resultaat.

Op die manier kon het bestuur beslissen om aan de rotonde Leo 
Duboisstraat – Flor Hofmanslaan, de voorrang voor zwakke 
weggebruikers te schrappen, net zoals aan de rotonde Flor Hofmanslaan 
- Brusselsesteenweg. De meerderheid wil dat alle rotondes dezelfde 
voorrangsregeling krijgen om geen verwarring te scheppen en om de 
zwakke weggebruiker geen vals veiligheidsgevoel te geven. De N-VA 
staat volledig achter deze eenvormigheid, maar begrijpt niet dat auto’s 
voorrang krijgen. 

Deze voorrangsregeling is echt absurd. Fietsers voelen zich sowieso niet 
veilig als ze moeten wachten tussen twee baanvakken om een rondpunt 
over te steken. Bovendien wijst de N-VA erop dat het Belgisch Instituut 
voor de Verkeersveiligheid ook pleit om in de bebouwde kom op 
rotondes voorrang te geven aan het vrijliggend fietspad.

De N-VA besluit dat dit geen politieke keuze mag zijn, maar wel een 
objectieve, technische en vooral verkeersveilige keuze moet zijn. 

De vragenronde

Erik De Smedt 
Penningmeester

  Ik werk als declarant bij de firma ALS 
die o.a. voor Komatsu in Vilvoorde, de 
transporten en de douaneformaliteiten 
regelt.

  Ik kwam eerst in het Lebbeekse 
Volksuniebestuur terecht, om na 
de splitsing mee aan de N-VA-kar 
te trekken. Voor mij is het een 
normale zaak dat ik meewerk aan 
het uitbouwen van een echte thuis 
voor ons Vlaamse volk, waarin we 
zelf kunnen beslissen hoe we het 
aanpakken. 

  Het mooiste plekje van onze gemeente 
is daar waar ik mij op dat ogenblik 
het best voel, omringd door mensen 
die het goed menen met mij en mijn 
naasten.

  De terroristische aanslagen. Er zal 
nog veel aangepast moeten worden in 
onze wetgeving. Een pluim aan Theo 
Francken die alvast hard zijn best doet 
op dit gebied.

  Ik hoop dat de Lebbekenaars na de 
verkiezingen in 2018 een nieuwe 
burgemeester kiezen, die in de eerste 
plaats oprecht begaan is met de 
gemeente. Verder verwacht ik een 
gemeentebestuur dat juiste en soms 
stevige beslissingen durft nemen in 
het algemeen belang.

Hilde Pauwels
Bestuurslid
  Ik heb 38 jaar als verpleegkundige ge-

werkt en ondertussen baat ik 2,5 jaar 
als zelfstandige een horecazaak uit. 
Sociale contacten vind ik belangrijk.

  Ik hoop om ook mijn steentje bij te 
dragen en steun te verlenen aan stand-
punten, voor het welzijn en belangen 
van de bewoners van onze gemeenten.

  Het mooiste plekje, vind ik, is aan de 
sluis in Denderbelle. Je ziet er de boten 
versassen, de vissers die geduldig kij-
ken naar hun vislijnen, de fietsers die 
voorbij rijden langs ‘den Dender’. Ook 
het mooie natuurgebied dat hierbij 
aansluit en waar vele wandelaars rust 
vinden tijdens hun wandeling. Zalig!

  De grote toestroom vluchtelingen in 
gans Europa.  Zeer beangstigend!

  Voor 2018 verwacht ik dat er drin-
gend werk gemaakt wordt van zowel 
de verfraaiing van het dorpsplein, 
het herstellen van de voetpaden en 
straten, alsook het opruimen van vuil 
en onkruid in straten en pleinen in 
Denderbelle.

Reinout De Mol
Bestuurslid
  Ik werk voltijds bij het Agentschap 

Integratie en Inburgering op de dienst 
financiën.

  Na de splitsing van de Volksunie was 
ik veel jaren politiek inactief. Bij de 
laatste lokale bestuursverkiezingen 
van de N-VA vond ik het tijd om 
de draad terug op te pikken en zo 
mee aan de Lebbeekse N-VA-kar te 
trekken. We moeten verder vooruit 
en daar wil ik graag mijn steentje toe 
bijdragen.

  Er zijn genoeg mooie plaatsen in 
Denderbelle/Lebbeke/Wieze, zolang 
het maar in goed gezelschap is!

  Daar kunnen we moeilijk omheen: de 
terreur die nu ook heel dichtbij is. Je 
kan geen krant meer lezen, tv meer 
aanzetten of sociale media/internet 
meer volgen zonder terreur.

  Het jaar van de volgende lokale 
verkiezingen en dus een stevig 
werkjaar. We moeten allemaal samen 
een positief verhaal brengen en 
mensen overtuigen en dan klinken 
we op een grandioos resultaat op 
zondagavond 14 oktober 2018!

Sluikstorten blijft probleem
Sluikstorten en zwerfvuil geven de buurt een vuile, verloederde indruk en bovendien kost het 
opruimen ervan ons veel geld, tijd en inzet. Zo is de omgeving van de glasbollen aan de Sasbaan in 
Wieze, een belangrijke invalsweg naar de dorpskern, al lange tijd in trek bij de sluikstorters. Er is nog 
maar net een afvalberg opgeruimd of er ligt opnieuw een berg rommel. De N-VA begrijpt niet dat 
de mobiele camera’s - die door de gemeente werden aangekocht om deze sluikstortingen te kunnen 
bestraffen - de weg naar Wieze nog niet gevonden hebben.

In deze uitgave is het de beurt aan Hilde Pauwels, Reinout De Mol en Erik De Smedt om vijf vragen te 
beantwoorden. Dit zijn ze:

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

 Wat heeft je het laatste jaar het meest aangegrepen?
 Wat verwacht je voor Lebbeke in 2018?

  Het is gevaarlijk dat fietsers op dit kleine stukje fietspad  
moeten wachten en voorrang verlenen aan de auto’s.

  Speelpleinwerking Zulderkipken heeft te weinig plaats. Verhuizen naar de site  
Konkelgoed is de ideale oplossing.
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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

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:     /     /


