
Lebbeke ontsnapte niet aan de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. Op 
4 september 1914 werden er, als represaille voor het beschieten van Duitse 
soldaten die van Opwijk naar Dendermonde marcheerden, 24 dorspgenoten 

vermoord.

Hieronder bevonden zich 13 jonge mannen van rond de Kazzèrekes 
(Brusselsesteenweg). Zij moesten aan de Veldekensstraat zelf een put graven waarin 
zij werden afgeslacht.
Oorlogsgruwelen zijn van alle tijden en wat zich hier 100 jaar gelden voordeed, zien 
wij nu gebeuren in Syrië, Lybië, ...
Deze feiten dienen voor ogen gehouden te worden.

Daarom stelt N-VA Lebbeke voor om deze drassige weide aan de Veldekensstraat, 
die nog steeds bestaat en omgeven is door oude knotwilgen, om te vormen tot een 
vredesinitiatief met een Vredesbos en gedenkplaat onder het motto ‘nooit meer 
oorlog’.

In het dossier van de herinrichting van het Gursten velt werkte de N-VA dit 
herdenkingsvoorstel uit om hiermee de slachtoffers van toen te eren.
Bij de bespreking van dit initiatief op de Gemeenteraad kreeg ons raadslid Goedele 
Uyttersprot de wind van voor van burgemeester Saeys.
In weinig hoffelijke bewoordingen verweet hij Goedele, en bij uitbreiding de hele 
N-VA, “dat we het leed van die mensen misbruikten en dat de doden zich zouden 
omdraaien in hun graf”.
Of hoe een nobel initiatief radicaal door de meerderheid wordt afgewezen omdat 
het van de N-VA komt.

De N-VA wenst uit te gaan van een positief project met het oog op “de kracht van 
verandering”.
De verandering begint in Lebbeke.

André Segers, voorzitter N-VA Lebbeke

             De knotwilgen op het Gursten velt.

V.U. André Segers
Fochelstraat 47
9280 Lebbeke

11 juli actie: een roos voor 
een leeuw
Hang massaal jullie vlag uit op 
onze Vlaamse Feestdag!

Alle Bellenaren, Lebbekenaren en 
Wiezenaren die de Vlaamse Leeuw 
laten wapperen op deze heuglijke 
dag, krijgen van ons een roos ter 
bedanking. Wij zijn fier om Vla-
ming te zijn en wij moedigen men-
sen met een glimlach aan om dat 
ook te zijn.

Op woensdag 11 juli gaan wij de 
straten van onze gemeente af en 
bellen overal aan waar een Vlaam-
se Leeuw uit hangt. 

Daarnaast wordt iedereen vrien-
delijk uitgenodigd om de zondag 
erop, 15 juli, samen met het be-
stuur iets te komen drinken in ‘t 
Toreken vanaf 10u30. De ideale 
gelegenheid om ons wat beter te 
leren kennen.

11 juli viering arrondissement
Allen welkom op dinsdag 10 juli 
in zaal Steenpoort op de Gentse-
steenweg 115 te Dendermonde te-
gen 20u.
Ben Weyts, nationaal ondervoor-
zitter, zal ons voorzien van een toe-
spraak en het arrondissement zorgt 
voor de hapjes en drank.
De inkom is gratis.

Lebbeke - Denderbelle - Wieze
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Vredesbos voor slachtoffers WOI11 juli 
Vlaamse feestdag!

‘t Wielebelleke



N41: Dendermonde triomfeert, Lebbeke verliest

N-VA pleit voor een grondige herwaardering van de 
dorpskern van Denderbelle. Dit moet gebeuren via een 

totaalconcept met groen, nieuwe bestrating, nieuwbouw 
dat op een gezonde manier wordt ingeplant, goed 
uitgedachte parkeerplaatsen, een mooi speelterrein…
Het Dorp biedt een aantal mogelijkheden en 
opportuniteiten.

 De pastorij van Denderbelle, Dorp 9, staat bekend als een 
waardevol gebouw. Het dateert in zijn huidige vorm van 
1864, maar gaat terug tot 1572 toen er sprake was van een 
priesteraige te Denderbelle.
Het is één van de meest waardevolle gebouwen van de 
gemeente. Vader, Jozef Uyttersprot (°1917-†2004) was ruim 
50 jaar koster in Denderbelle, vandaar ook dat wij het 
gebouw goed kennen. 

Het  is goed gelegen en biedt heel wat mogelijkheden, 
met een ruimte voor parking en terras voor het gebouw, 
het heeft een prachtige tuin die uitgeeft op de weiden 
(meersen), de hoge plafonds, mooie vloer, … 
De pastorij is eigendom van de gemeente en staat leeg 
sinds het vertrek van de laatste pastoor, E.H. Johan Van 
Daele, medio 2011.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de pastorij verkocht 
worden. Wij stellen voor dat bij de verkoop een aantal 
verplichtingen worden opgelegd met het oog op het 
behoud van dit historisch waardevol gebouw. Dit kan na 
verkoop verbouwd worden tot  bv. een taverne, restaurant, 
Bed en Breakfast,…

         Pastorij van Denderbelle.

Dit moet gezien worden in een plan van 
dorpskernhernieuwing van Denderbelle.
Decennialang  is hier niets fundamenteels gebeurd. Het 
Dorp geeft geen aantrekkelijke aanblik. Nochtans zijn er 
mogelijkheden: de geklasseerde St.-Martinuskerk (van 
1539), het gemeentehuis en het open terrein daar tegenover, 
het speelplein, dat zeker dient te worden bewaard, de 
gecreëerde open ruimte tussen pastorij en Dorp.

BELLE EN WIEZE
Samen met het geklasseerde dorpsplein van de 
aanpalende deelgemeente Wieze, willen wij dit opnemen 
in een project rond Dag- en Fietstoerisme, mogelijks ook 
verblijfstoerisme, in de regio. De aanwezigheid van de 
Dender, de bestaande fietspaden, de nabijheid van Aalst 
en Dendermonde, de nabijheid van Denderbelle Broek, 
lenen zich tot heel wat mogelijkheden.

Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger en 
bestuurslid N-VA Lebbeke

Zoals de recente ontwikkelingen zich aandienen zal 
zeer binnenkort de realisatie van de N41, zoals die nu 

voorligt, een feit zijn.

De Provinciale commissie voor Ruimtelijke Ordening  
keurde het RUP goed waarna de Provincieraad in hun zit-
ting van juni dit heeft bekrachtigd. De jarenlange laksheid 
van de Lebbeekse bestuursmeerderheid – (waarin de aan-
wezigheid van Open VLD, VLD en nog eerder PVV als een 
rode draad doorloopt) – komt hiermee aan zijn finale.

Reeds vele jaren bleef de Lebbeekse vertegenwoordiging 
afwezig in dit debat waardoor door de ons omliggende ste-
den ‘met alle gemak’ de lasten van het tracé konden door-
geschoven worden... Recent nog stelde N-VA Lebbeke een 
alternatief tracé voor dat vooral door de omwonenden ge-
dragen werd als het beste alternatief. Het was dan ook een 
voorstel dat mede tot stand kwam met de inwoners van 
denderbelle. 

Tot grote teleurstelling hebben we in dit dossier moeten 
vaststellen dat het de Lebbeekse bestuursploeg niet te doen 

is om stem van de bevolking te verdedigen... Niettemin het 
initiatief van N-VA Lebbeke sterke kansen genoot, indien 
ook de meerderheid dit voorstel zou ondersteund hebben, 
heeft men er voor gekozen om op de rug van de inwoners 
van ‘Belle’ het coalitie oppositie spel te spelen... Wij ver-
foeien deze houding!

Het mag dan ook gezegd worden, Dendermonde triom-
feert in dit dossier en kaapt samen met Aalst alle prijzen 
weg. Voor Lebbeke resten de kruimels.

   Peter Huyck, 
   bestuurslid N-VA Lebbeke

Dorpskernhernieuwing Denderbelle



Brief aan de redactie van het Wielebelleke

Laat Lebbeke niet verloederen!

Waarde redactie,

Op dinsdag 24 april brak brand uit in onze woning. Bij alle pech hadden we dit geluk: we lagen nog niet te bed, anders waren we 
door de rookontwikkeling waarschijnlijk gestikt. 
De Lebbeekse brandweer was snel ter plaatse en slaagde er binnen de kortste keren in om het vuur te doven. De manschappen 
waren erg gemotiveerd. 
Als ze even goed geoutilleerd waren geweest, hadden ze alles nog sneller onder controle gekregen. Nu moesten ze wachten op een 
geschikte ladder en een hakbijl; die uiteindelijk door hun Moorselse collega’s aangevoerd werden. 
De korpscommandant van de Aalsterse brandweer kwam ook even kijken.  Net als burgemeester Saeys.  Die was fier op de goede 
afloop die zijn brandweermannen bewerkstelligd hadden. Hij genoot van hun gezelschap en liet dat merken. Voor ons, de slachtof-
fers, had hij helaas geen aandacht. Hij vertrok zoals hij gekomen was: zonder ook maar één woord of blik met ons te wisselen, laat 
staan ons te vragen hoe wij ons voelden. Hoe? Ontdaan. Eerst door die brand, daarna door zijn compleet gebrek aan medeleven. 
In de nood kent men zijn burgemeester.

Kris en Magda 

Al fietsende doorheen Lebbeke, moet ik maar al te vaak 
vaststellen dat een aantal van de huizen in het centrum 
een verlaten indruk geven. Als Lebbekenaar ben ik trots 
op onze gemeente en het stemt mij triest om deze achteruit 
te zien gaan.

Wat kunnen we hieraan doen? 
Sinds 1/9/2001 (invoer Grond- en Pandendecreet) valt de 
bestrijding van leegstand volledig onder de bevoegdheid 
van de gemeenten. Uiteraard is het niet populair om hui-
zen op de lijst van leegstaande en onbewoonbare gebou-
wen te plaatsen, gezien de financiële kosten die hiermee 
gepaard gaan. Zelf ben ik geen voorstander van sancties, 
maar eerder van positieve stimulering via o.a. subsidies. 

Geef de eigenaars de kans om hun woning op te knappen 
en, in geval van leegstand, om een huurder of koper te vin-
den. Er bestaan alvast initiatieven om leegstaand vastgoed 
tijdelijk te verhuren.
Een stimulans is immers nodig om de leegstand tegen te 
gaan. In tijden van hoge druk op de woningmarkt en de 
bewoonbare oppervlakte, is leegstand van woningen een 
luxe die wij ons niet kunnen veroorloven.

Bovendien tasten leegstand en verkrotting de leefbaarheid 
van een buurt aan en leiden zij vroeg of laat tot overlast en 
criminaliteit. Verloederde gebouwen hebben net als straat-

vuil een enorme invloed op de perceptie: een vuile straat 
roept niet veel respect op en wordt bijgevolg nog vuiler. 
Daarnaast is het leven in een verkrotte woning ronduit 
gevaarlijk. Niet zelden blijken deze gebouwen na controle 
verouderde gas- en elektriciteitsleidingen te bevatten en is 
het gevaar op CO-vergiftiging groot.

Indien de eigenaars echter geen initiatief nemen om het 
huis te renoveren en bewoonbaar te maken, lijkt het mij 
beter om het te verkopen. Nieuwe eigenaars kunnen er iets 
moois van maken, er komt extra woongelegenheid bij en 
de buurt kalefatert op. 
Win-win voor iedereen, toch?

   

   An Vervliet,
   secretaris N-VA Lebbeke



N-VA Lebbeke pakt uit met een aantal jonge, bekwa-
me kandidaten op haar lijst. Op vlak van jongeren 
wensen wij ons enerzijds te richten op de studerende 

jeugd door te focussen op een goed fuifbeleid en voor-
zieningen voor deze leeftijdsgroep. Anderzijds richten 
wij ons op de problematieken die jonge gezinnen nauw 
aan het hart liggen: voldoende kinderopvang, betaalbaar 
wonen, …

Een overzicht van onze jonge kandidaten en hun interes-
ses:
Frederik Ringoot, 22 jaar, laatstejaarsstudent Rechten aan 
de Universiteit Gent. Frederik is actief in de speelpleinwer-
king van Lebbeke, speelt minivoetbal en is ex-speler van 
Rapide Lebbeke. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar 
jeugdwerking en sport.

An Vervliet, 29 jaar, licentiate Geschiedenis, werkzaam in 
het federaal parlement, voorzitter van Jong N-VA Lebbe-
ke, secretaris van N-VA Lebbeke en lid van de Nationale 
Raad van Jong N-VA, de partijraad van jongeren. An was 
vroeger lid van meisjeschiro Sonneveld en zetelt reeds en-
kele jaren voor Jong N-VA in de Jeugdraad.
Naast de jeugdproblematiek gaat haar belangstelling voor-
al uit naar milieu, mobiliteit en betaalbaar wonen.

Duncan Braeckevelt, 31 jaar, jonge vader, licentiaat Crimi-
nologie en Media en Communicatie, werkt als fractiemede-
werker voor N-VA in het Vlaams parlement waar hij zich 
onder meer bezig houdt met cultuur, jeugd en onroerend 
erfgoed. 
Zijn interesses gaan vooral uit naar cultuur, jeugd, onroe-
rend erfgoed en voldoende kinderopvang. Bijkomend ook 
mobiliteit en wateroverlast.

Goedele Uyttersprot, 31 jaar, jonge moeder, advocaat, 
zetelt sinds 2006 in de Gemeenteraad voor N-VA. Zij is 
steeds actief geweest bij Chiro Sonneveld en zit nu bij de 
oud-leidingbond. Als moeder van 2 jonge kinderen voelt 
zij een grote betrokkenheid betreffende gezinsbeleid en de 
herwaardering van de deelgemeenten. 

  Jongerenkandidaten. V.l.n.r.: 
  Frederik, Goedele, An, Duncan.

Jong talent op de N-VA lijst!

Behoorlijk bestuur?

De huidige meerderheid van de Open VLD-SP.a-De 
Ploeg kan moeilijk verdacht worden van behoorlijk 
bestuur.

Dit onbekoorlijk bestuur kost de belastingbetaler 
handenvol geld, en dat in een gemeente met de hoogste 
schuldengraad en hoge belastingen.
Enkele voorbeelden:
- er werd een studie gemaakt door  Antea Group  voor een 
RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) om het domein Solleveld 
(Flor Hofmanslaan) om te vormen tot een bouwzone. 
Plannen werden gemaakt (kost: vele duizenden euro’s), 
hoorzittingen georganiseerd, aangetekende zendingen 
verstuurd, … maar de meerderheid ziet nu af van die 
plannen op grond van de vele -dikwijls terechte- bezwaren  
Bezin eer je begint, vooralleer grote kosten te doen.
Weg duizenden euro’s belastingsgeld.
- de gemeente deed een openbare aanbesteding voor 
informaticatoepassingen. Zij volgde de procedure niet 
naar behoren en koos niet voor de goedkoopste aanbieder. 
Deze laagste aanbieder stapte naar de Raad van State en 
kreeg gelijk. De gemeente werd veroordeeld tot € 9.000 
schadevergoeding. Reken hierbij dat men een duurdere 
offerte verkoos (verschil tussen gegunde opdracht en 
aanklager: 35 000€) en de kosten van de advocaat voor de 
Raad van State: in totaal zowat 50 000 €.
Weg tienduizenden euro’s belastingsgeld.

- Inzake de inning van gezins- en milieutaksen door 
een aangestelde van de gemeente, werden grove 
onregelmatigheden vastgesteld en kwam het geïnde 
geld niet in de gemeentekas terecht. Een aantal 
gedupeerden kregen zelfs de deurwaarder over de vloer, 
niettegenstaande zij de verschuldigde taks betaalden. 
Het Schepencollege greep niet in tegenover de betrokken 
gemeentebediende binnen de wettelijke termijn van 3 
dagen, die in dergelijke gevallen opgelegd zijn.
Gevolg: een veel duurdere procedure, deurwaarderskosten, 
aanslepend ongenoegen.
Weg duizenden euro’s belastingsgeld

Waar de gemeente dan wel sterk in is, is in een aantal 
vitterijen:
- Zo bestaat in Lebbeke de verplichting om het “blauwe” 
huisnummer aan te brengen aan de woning. Indien men 
een ander huisnummer aanbrengt, riskeert men een boete 
van €60. Een Lebbekenaar werd beboet en stapte naar 
de rechtbank en kreeg gelijk (5/5/2011). Een rechter met 
gezond verstand!
- Smossen met overheidsgeld
- Deurwaarders sturen naar inwoners van onze gemeente 
die zelf het slachtoffer zijn van onregelmatigheden, burgers 
beboeten omdat zij geen blauw huisnummer hebben, …

Zeg nu zelf, is dit behoorlijk bestuur?


