
Eindelijk, maanden na de opening is de website er.
Ook het programma-aanbod 2008-2009 is beschikbaar, De eerste activiteit gaat

door op 26.9.08 met de Lebbeekse revue “ De sjap es dröëg”.
Maar wat merken wij: dat de toegangsprijs per persoon, op zowat alle  activiteiten ,
een stuk  duurder is dan in andere culturele centra.
Enkele voorbeelden:
� Stash – optreden op 11 oktober 2009- prijs De Biekorf 14 €, de toegangsprijs

bedroeg bij het laatste optreden van deze groep in Opwijk 10 €, of in Lebbeke 40
% duurder;

� Warre Borgmans & Fidelio Strijkkwartet “wolfGANG”: tarief Lebbeke 12 €,
Wevelgem  en Berchem hanteren hetzelfde tarief als Lebbeke, 12 €, terwijl dezelf-
de voorstelling werd of wordt aangeboden in Antwerpen aan 10€, in Houthalen
8€ 

� Roos Van Acker “En wat dan ?” kost in De Biekorf 22 €, in Waregem 16 €, in Peer
12 €, in Sint-Niklaas 16 €,…

� Eva De Roovere “Het Gevolg” : kost in Lebbeke 14 € pp, in Overpelt 7 €…

Bij het programma-aanbod
voor kinderen stellen wij vast
dat er nog niet veel bekend is
maar:

� Amaryllis Temmerman & de beer brengen het theaterstuk “Prinsesje en de beer”
op 1.2.09. In Lebbeke kost deze theatervoorstelling 8 € per persoon, in het cc Jan
Tervaert te Hamme slechts 4 € !

BESLUIT: de Lebbekenaar betaalt twee maal, 
• een eerste maal voor een prestigeproject De Biekorf met een capaciteit van 650

plaatsen ( ter vergelijking De Werf Aalst 600 plaatsen, Belgica Dendermonde 300
+ 100 plaatsen balcon= 400 plaatsen)

• een tweede maal door hoge inkomgelden te vragen ( 20 tot 100 % duurder) , in
vergelijking met andere culturele centra.

N-VA voorstel: Cultuurcheques voor de Lebbekenaren:
N-VA herhaalt hier dan ook zijn voorstel: bezorg alle Lebbekenaren  “cultuurche-

ques” van bv  X € (nader te bepalen bedrag) waarmee zij een stuk van het inkom-
geld kunnen betalen.

Dit heeft een aantal voordelen: 
� een directe return voor de belastingbetalende Lebbekenaren;
� een kennismaking met De Biekorf

Spaghettizwier 
20 september

vanaf 17.30’ in zaal 
Ons Huis.

Er is ook een koude 
gevariëerde vleesschotel 

te verkrijgen.

Thuisleveringen tussen 
16 en 17 uur in Lebbeke,

Denderbelle en Wieze 
( 0473/49 23 72)

�

Debat door N-VA Wetteren
in de Warande op 

vrijdag 19 september 
met Bart De Wever 

en Jurgen Verstrepen 

Voorstellingen in De Biekorf zijn 
opmerkelijk duurder dan in andere 

culturele centra.
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De Biekorf

De Lebbekenaar betaalt twee maal!

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

’T WIELEBELLEKE

11-JULI ACTIE

“Op onze nationale Vlaamse
feestdag  hebben N-VA

bestuursleden de mensen die
de leeuwenvlag hebben 

uitgehangen, bedacht met
een bloemetje: het viel op dat
er veel meer leeuwenvlaggen
hingen dan vroegere jaren!!” 
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� Totale bevolking: 17 645
Volgens grootte is Lebbeke de 25°gemeente op 65 in
Oost-Vlaanderen.

� Totale oppervlakte in km2: 27 km2
Bevolkingsdichtheid: 656 inwoners/km2 
ter vergelijking: - Oost-Vlaanderen 469 inw/km2
Vlaanderen 452 inw/km2
Nationaal 350 inw/km2

� Gemiddeld inkomen (2005): 14 282 €/inw
Ter vergelijking 
- Oost-Vlaanderen 14 691 €/inw.
- Vlaanderen 14 483
- Nationaal 13 655 
Conclusie: het gemiddelde inkomen van een
Lebbekenaar ligt een stuk onder het provinciale en
Vlaamse gemiddelde. Lebbeke staat binnen de provin-
cie op de 49° plaats op 65.

� Werkgelegenheid:
- er vinden 2 743 personen een job in Lebbeke
- er zijn 295 bedrijven met minder dan 20 werknemers,
24 bedrijven met minder dan 100    werknemers en 3
ondernemingen met meer dan 100 medewerkers.
- er zijn 1 221 zelfstandigen in onze gemeente

� Werkloosheid:
begin dit jaar waren er 363 werkzoekenden in onze
gemeente of een werkloosheidsgraad van 3.4 %, wat
zeer laag is (Oost-Vlaanderen 4.7%, Vlaanderen 4.6%,
nationaal 8.1%).

Conclusie: een beperkt aantal Lebbekenaren vindt een
job in de eigen gemeente. De andere werknemers vin-
den werk in de omgeving of pendelen naar Brussel en
in mindere mate naar Gent of  Waasland of Antwerpen

� Bedrijventerreinen: 66.6 ha of  2.4 % van de totale
oppervlakte van Lebbeke is erkend bedrijventerrein- 
ter vergelijking: in Oost-Vlaanderen is dit gemiddeld 
5.1 %.

� Bossen: er is 2 691.65 ha bosgebied in Lebbeke

� Belastingen: Lebbeke kent bijna een record aantal
belastingen. Niet minder dat 28 soorten lasten worden
opgelegd ! Wij zijn hiermee de nummer 57 op 65
gemeenten in Oost-Vlaanderen. Ter vergelijking :
Buggenhout telt 18 soorten belastingen of 10 minder
dan Lebbeke !
Conclusie: Enkel een aantal grote steden met een speci-
fieke centrumfunctie en een groot dienstenaanbod, heb-
ben meer vormen van belastingen, Gent, Aalst, Sint-
Niklaas,.. 
Zijn lastenverlaging geen essentieel programmapunt
van de VLD ??
Met 8 % personenbelasting en 1350 opcentiemen onroe-
rende voorheffing is onze gemeente bovendien een van
de duurste gemeenten in de provincie.

� Huishoudelijk afval: 9 894 991 kg of een aangroei van
14.57 % ten opzichte van 10 jaar geleden.
Bronnen: Provincie Oost-Vlaanderen, FOD Economie, RSZ, eigen
berekeningen.

Naar regularisatie van sport -, recreatie -en jeugdacti-
viteiten.

Een 12-tal terreinen in Lebbeke, Denderbelle en Wieze
waarop sport -of jeugdverenigingen (Chiro Krikojo
(Jongenschiro De Mot), Chiro Sonneveld (Meisjeschiro),
KSA Flambouw en VKSJ Heizijde, Speelbos/Kleibos,
KSA en VKSJ Denderbelle, Gemeentelijk sportcentrum,
Voetbalterreinen Ziekenhuisveldbaan, Tenniscentrum
Hof ter Burst, De Trouwe Hond, Voetbalveld FC Wieze)
hun activiteiten organiseren, zijn gelegen in zonevreem-
de gebieden. Elk van deze terreinen bevindt zich in een
gebied dat eigenlijk een andere bestemming heeft. Het
gaat dan bijvoorbeeld over een speelterrein dat in een
groengebied ligt. Om aan deze onzekere toestand een
einde te maken, heeft het gemeentebestuur het initiatief
genomen om dit te regulariseren. 
N-VA Lebbeke-Wieze-Denderbelle is verheugd met de

genomen initiatieven. Toch dient er hier en daar een
kleine kanttekening gemaakt te worden. Zo wordt er
voor twee terreinen geen oplossing geboden. Het gaat
hier dan over het terrein van KLJ-Lebbeke in de
Romestraat en de tennisterreinen van Tennisbel
Denderbelle. 
Als het goed is… zeggen we het ook. Naast het speelter-
rein van Chiro Sonneveld wil
men een sluitingsweg realiseren
voor nieuwe woningen. Om de
veiligheid te waarborgen, vragen
wij dan ook om uitdrukkelijk te
informeren. Op die manier kun-
nen ook  de kinderen al spelend
een veilige toekomst tegemoet
gaan.

Goedele Uyttersprot
Gemeenteraadslid

Lebbeke - Denderbelle en Wieze 
in cijfers

Als het goed is…
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Nederlandsonkundig personeel in het OCMW

Wie betaalt de rekening?

Service-flats

Verkeersveiligheid Aalstersestraat Wieze

Zoals u in onze vorige editie heeft kunnen lezen heeft
ons OCMW-raadslid Hugo De Mol  gereageerd tegen
de aanstelling  van personen die de Nederlandse taal
niet machtig zijn.  Dit heeft zijn effect niet gemist.  In
zitting van 28 juli 2008 heeft de OCMW-raad de stel-
ling aangenomen dat een persoon die bereid is te wer-
ken, ook zijn bereidheid moet tonen om Nederlands te
leren.  Hij/zij moet zich onmiddellijk inschrijven in
een cursus Nederlands.  Na een proefperiode van 3

maanden zal de persoon geëvalu-
eerd worden op zijn kennis
Nederlands.  Indien dit onvol-
doende is, wordt het contract niet
verlengd. Dit is alvast een grote
stap in de goede richting. De ken-
nis van de taal is een noodzaak
voor integratie en verdere tewerk-
stelling op de arbeidsmarkt.

Hugo De Mol
OCMW-raadslid

Reeds meermaals hebt u kunnen lezen dat de nieuw-
bouw van het OCMW, dankzij de vertragingen van de
burgemeester, aan de Lebbeekse gemeenschap heel
wat geld kost.

1. huur van de containers voor de kinderopvang: 192
390 euro; dit voor een periode van 18 maanden

2. de kostprijs van de totale verrichting wordt
geraamd op 6 000 000 euro:  Toen het OCMW pak-
weg 6-7 jaar geleden een 1e voorzichtige raming
opmaakte werd dit geraamd op 3 200 000 euro.
Weliswaar zijn er in de huidige raming een aantal
kosten meer inbegrepen zoals de afbraakwerken en

bijkomende voorzienin-
gen (groendaken, zonne-
boilers…).  Maar de grote
prijsstijgingen wat de
bouwmaterialen betreft,
de hogere intresten zul-
len hier zeker niet vreemd aan zijn.

3. Wat de kostprijs zal zijn om het huis Dauwe
gebruiksklaar te maken voor de sociale dienst en
administratie is nog niet duidelijk.

4. Ook de dubbele verhuis van de diensten zal zijn
prijskaartje hebben.

Wie betaalt de rekening? >>>>>De Lebbeekse burger.  

Vertragingen bij
het dossier van de

nieuwbouw van
het OCMW
kosten de
Lebbeekse

gemeenschap 
heel wat geld.

Nog steeds is er geen oplossing om de service-flats
over te dragen aan het OCMW.  Het OCWM en de
gemeente kibbelen er nog steeds over.  Het punt van
discussie is nog steeds de effectieve toewijzing.  Daar
wil de gemeente de vinger aan de pols houden en zelf
de toewijzingen doen.  Zoals bij de sociale woningen:

het OCMW het werk.  Ons OCMW-raadslid Hugo De
Mol dient een voorstel in om op basis van objectieve
criteria de serviceflats toe te wijzen o.a. inschrijvings-
datum, zelfredzaamheid, inkomensgrenzen.  Lebbeke-
naren hebben uiteraard voorrang.

Het is u niet onbekend dat wij reeds jaren ijveren voor
een verkeersveilige Aalstersestraat.

Om de proef op de som te nemen hebben we zelf, het
verkeer en de verkeersovertredingen in deze straat,
enkele dagen gecontroleerd en komen wij tot de vol-
gende onthutsende vaststellingen:

vrachtwagens in de verboden richting Aalst  boven  3,5
ton:

8 augustus      10- 12 u          9 vrachtwagens
7 augustus      12- 14  u         7 vrachtwagens 
6 augustus      14 - 16 u        11 vrachtwagens

Deze vaststellingen staan in schril contrast met de mel-
dingen:  “wanneer wij controleren komen er geen
vrachtwagens”…
Het is evident dat, wanneer een chauffeur de politie
opmerkt, of het signaal krijgt dat
er gecontroleerd wordt, hij/zij
een andere weg kiest.

Wij durven  dan ook  aan te drin-
gen op een correcte maar strenge
politiecontrole.

Marcel Vermeir
Gemeenteraadslid
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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 

T E R U G S T U U R B O N

w
w

w
.n

-v
a.

be

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 wederzijds 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

Een Vlaming die naar Wallonië verhuist, past zich aan en vraagt geen
taal-, cultuur-, onderwijs- of kiesfaciliteiten. Een Franstalige die in
Vlaanderen gaat wonen, vindt het in naam van de vrijheid en met zijn
taal die de Verlichting in zich draagt, een mensenrecht om zich niet
aan te passen en een voorrecht voor anderen om opgenomen te wor-
den in de grote Franse cultuur.

�

DE DOSSIERVRETERS VAN DE N-VA
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