
Zondag 14 oktober is het zo ver: de gemeenteraadsverkiezingen.

Met genoegen stellen wij u op de volgende pagina’s de lijst voor waarmee N-VA Leb-
beke naar de verkiezingen trekt op 14/10/2012.

De lijst bestaat uit 13 mannen en 12 vrouwen. Twee kandidaten stonden bij de vorige 
verkiezingen op de kartellijst CD&V- N-VA, met name Goedele Uyttersprot en Hugo De 
Mol. Wij kunnen rekenen op 23 nieuwe, gemotiveerde, kandidaten. Onder hen een 
aantal personen die vroeger actief waren in de Volksunie.

Het bestuur vroeg Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger in het Federale Parle-
ment, om de lijst te trekken.
Tweede kandidaat is An vervliet, die ook op de Provincieraadslijst staat (6de pl) als kan-
didaat voor onze gemeente.
De jongste kandidaat is Frederik Ringoot (23j) , pas afgestudeerde master in de rechten, 
de oudste kandidaat is Pierre Moens, 68j, die als stukadoor heel wat huizen in Lebbeke 
’plakte’.

Er staan zowel werknemers, vakbondsmensen, huismoeders, zelfstandigen, ambtena-
ren, vrije beroepen, als gepensioneerden ( een steeds groter wordende groep) op de 
lijst, met een goede territoriale spreiding.
 
Samen willen wij gaan voor verandering, verandering die moet beginnen in Denderbel-
le-Lebbeke-Wieze. Het is een sterke lijst met gedreven en gemotiveerde kandidaten. 
Dit gebeurt op basis van een dynamisch en fris programma, dat tot stand kwam door 
overleg met het middenveld, met betrokkenen, met vakspecialisten, met het bestuur, … 
Er werden 15 speerpunten bepaald die deze verandering moeten concretiseren.
 
Met deze verkiezingen willen wij gaan voor een maximaal resultaat. De N-VA is een 
beleidspartij. Voor N-VA is beleid voeren teamwerk, niet het werk van één persoon, 
maar het werk  van een groep mensen. Wat mij tevens verheugt is het feit dat een aan-
tal ‘oude getrouwen’ een groep jongeren en ‘middenklassers’ op sleeptouw nemen en 
zo de toekomst verzekeren.

Namens het bestuur, 

André Segers, 
voorzitter

              Karel Uyttersprot, 
lijsttrekker 

V.U. André Segers
Fochelstraat 47
9280 Lebbeke

Zaterdag 15 september 2012
van 17.30 uur tot 22 uur.
Zaal Ons Huis Lebbeke

Leo Duboisstraat 25
Spaghetti en gevarieerde koude 

schotel

Thuisbestellingen 
tussen 16 uur en 17 uur voor Leb-

beke, Wieze en Denderbelle, 
bel 0473/49.23.72.

Denderbelle - Lebbeke - Wieze
J a a r g a n g  3 5  •  N r.  3  -  s e p t e m b e r  2 0 1 2  •  l e b b e k e @ n - v a . b e  •  w w w. n - v a . b e / l e b b e k e 

In volle vaart naar 14 oktober!
Voorwoord

‘T WIELEBELLEKE

11de Grote Spaghettizwier 

Beste lezers,

Wij willen ons als N-VA Lebbeke door 
een reactie op  de Lokale Burger-
krant editie augustus 2012 niet  ver-
lagen tot het bedenkelijk niveau van 
de schrijver van de bewuste uitgave.
Voor diegenen die mochten twijfe-
len, wij maken er een erezaak van 
steeds al onze uitspraken en teksten 
in ons Wielebelleke te bewijzen.  
U mag ons hierover gerust aanspre-
ken.

Het is dus meer dan ooit duidelijk 
dat ook in Denderbelle-Lebbeke-
Wieze verandering broodnodig is!

Verandering die er zal komen door 
de N-VA !!!

André Segers, voorzitter



Wij zijn fier op onze 25 kandidaten die zich in de strijd 
werpen voor 14 oktober 2012. We stellen ze kort aan u 

voor.

1. Karel Uyttersprot, 63j, afkomstig uit Denderbelle, 
wonende in Lebbeke, volkvertegenwoordiger.
2. An Vervliet, 29j, afkomstig van ‘t Konkelgoed, wo-
nende in Heizijde, medewerker federaal parlement.
3. André Segers, 60j, Lebbeke, gepensioneerd stafme-
dewerker Carglass Internationaal.
4. Peter Huyck, 46j, afkomstig uit Lebbeke, wonende in 
Heizijde, property & faclity manager.
5. Raf De Wolf, 38j, Lebbeke, zaakvoerder in grafische 
sector.
6. Carin Meert, 51j, Lebbeke, verpleegster en vak-
bondsafgevaardigde.
7. Duncan Braeckevelt, 31j, Heizijde, fractiemedewer-
ker Vlaams parlement.
8. Bea Van Damme, 50j, afkomstig uit Wieze, wonende 
in Heizijde, administratief medewerker bij Gemeente Leb-
beke.
9. Paul Moens, 63j, Wieze, gepensioneerde werkne-
mer Jean Alan Gijzegem.
10. Isabelle Maesen, 38j, Heizijde, fieldmanager bij Au-
tobar Belgium.
11. Christel De Donder, 46j, Lebbeke, adjunct directeur 
CVO Tanera Aalst.
12. Leo Verhulst, 58j, Lebbeke, gepensioneerde operati-
onele manager bij  Bpost.
13. Erik De Smedt, 50j, Lebbeke, declarant bij Komatsu.

14. Hugo De Mol, 59j, Lebbeke, sociale dienst OCMW 
Asse en al 24 jaar zetelend OCMW-raadslid.
15. Hilde Pauwels, 56j, Denderbelle, verpleegster.
16. Dominique De Jonge, 37j, Wieze, accountmanager.
17. Jan Macharis, alias prins Kanu, 41j, Wieze, ambte-
naar bij ‘t Kadaster in Gent.
18. Hilde Uyttenhove-Verhaege, 64j, Lebbeke, mede-
zaakvoerder Jo Uyttenhove.
19. Frederik Ringoot, 23j, Heizijde, afgestudeerd als 
Master in de Rechten.
20. Annemie Van der heyden, 52j, Lebbeke, commerci-
eel medewerker Bpost in Lebbeke
21. Magda Van Damme, 56j, Lebbeke, gewezen ambte-
naar en huisvrouw.
22. Pierre Moens, 68j, Lebbeke, zelfstandig stukadoor.
23. Katrien Callaert, 41j, Lebbeke, HR-manager bij 
TMVW.
24. Nele Bosman, 42j, Wieze, bediende bij studiebureau 
Transport en Mobiliteit.
25. Goedele Uyttersprot, 31j, afkomstig uit Lebbeke, 
wonende in Wieze, advocaat en zetelend gemeenteraadslid 
Lebbeke.

Wil je meer te weten komen over onze kandidaten of ben je 
benieuwd naar ons programma? 

Neem dan zeker een kijkje op onze website: 
lebbeke.n-va.be/verkiezingen2012

Voorstelling kandidaten

V.l.n.r.: Nele Bosman, Pierre Moens, Annemie Van der heyden, Hilde Verhaeghe-Uyttenhove, Dominique De Jonge, Hugo De Mol, Leo Verhulst, Isabelle Maesen, Bea Van Damme, Carin Meert, Peter Huyck, An Vervliet, Karel Uyttersprot, André Segers, Raf De Wolf, 
Duncan Braeckevelt, Paul Moens, Christel De Donder, Erik De Smedt, Hilde Pauwels, Jan Macharis, Frederik Ringoot, Magda Van Damme, Katrien Callaert, Goedele Uyttersprot.



Speerpunten van ons programma
N-VA streeft naar: 

1. een koppositie voor onze gemeente in het peloton van de Vlaamse gemeenten.
2. professionalisering van de  De Biekorf: een lange termijnvisie, betere informatisering en commercialisering.
3. de kwaliteit van de fiets- en voetpaden in onze gemeente laten te wensen over. Wij willen een echt “fiets- en voetpa-
denplan” voor de heraanleg, het onderhoud en betere toegankelijkheid voor rolstoelen en kinderwagens.
4. aandacht voor de watergevoelige gebieden. Onze streek wordt regelmatig getroffen door wateroverlast. Overleg met 
de buurgemeenten is hier noodzakelijk.
5. toerisme en recreatie bevorderen i.s.m. de buurgemeenten. Toerisme ís economie.
6. financieel behoorlijk bestuur: de schuldenberg moet teruggedrongen worden.
7. nieuwkomers worden onthaald via onthaalpakket i.s.m. met de lokale bedrijven en handelaars. Anderstaligen worden 
aangespoord zich te integreren in de gemeente en onze taal te leren.
8. één uniek ondernemingsloket waar de zelfstandigen en bedrijven terecht kunnen met al hun vragen. 
9. betaalbare woningen voor onze bewoners, efficiënte invulling van gronden en panden. De schaarse ruimte moet duur-
zaam worden aangesneden en ingericht.
10. een  voldoende aanbod  van buiten- en naschoolse opvang en speelpleinen.
11. het Vlaamse karakter van de gemeente bewaken.
12. goed nabuurschap en permanent overleg met de omliggende gemeenten, inzake mobiliteit, openbare werken, water-
beheer, sport en cultuuractiviteiten, ...
13. vernieuwing van de dorpskernen o.a. van Denderbelle en Wieze met respect voor ons onroerend erfgoed.
14. een bloeiend, veelzijdig en ondersteunend verenigingsleven. Waardering voor het vrijwilligerswerk. Sport en cultuur 
voor allen.
15. aandacht voor de sociaal zwakken en centralisering van alle sociale diensten in het Sociaal Huis.

Met deze speerpunten wensen wij met N-VA onze gemeente te brengen waar ze thuishoort: bij de beste leerlingen van de klas!

Tijd voor verandering.

De verandering begint in onze gemeente.

N-VA

1 UYTTERSPROT
Karel 14 DE MOL

Hugo

2 VERVLIET
An 15 PAUWELS

Hilde

3 SEGERS
André 16 DE JONGE

Dominique

4 HUYCK
Peter 17 MACHARIS

Jan

5 DE WOLF
Raf 18 UYTTENHOVE-VERHAEGE

Hilde

6 MEERT
Carin 19 RINGOOT

Frederik

7 BRAECKEVELT
Duncan 20 VAN DER HEYDEN

Annemie

8 VAN DAMME
Bea 21 VAN DAMME

Magda

9 MOENS
Paul 22 MOENS

Pierre

10 MAESEN
Isabelle 23 CALLAERT

Katrien

11 DE DONDER
Christel 24 BOSMAN

Nele

12 VERHULST
Leo 25 UYTTERSPROT

Goedele

13 DE SMEDT
Erik

V.l.n.r.: Nele Bosman, Pierre Moens, Annemie Van der heyden, Hilde Verhaeghe-Uyttenhove, Dominique De Jonge, Hugo De Mol, Leo Verhulst, Isabelle Maesen, Bea Van Damme, Carin Meert, Peter Huyck, An Vervliet, Karel Uyttersprot, André Segers, Raf De Wolf, 
Duncan Braeckevelt, Paul Moens, Christel De Donder, Erik De Smedt, Hilde Pauwels, Jan Macharis, Frederik Ringoot, Magda Van Damme, Katrien Callaert, Goedele Uyttersprot.



Verduidelijking Brandweer Lebbeke

In ’t Wielebelleke van juni 2012 stond een lezersbrief die ons werd bezorgd door Kris en Magda uit 
de Baardegemsestraat, die in april het slachtoffer werden van een brand.

In tegenstelling tot bepaalde interpretaties, waren zij zeer tevreden over de snelheid van het optreden 
en de motivatie van de brandweermannen, wat zij ook schrijven.
Er was ook een verwijzing naar de uitrusting en dit leidde tot enig misverstand dat om verduidelijking 
vraagt.
Deze toelichting werd gegeven in een persoonlijk onderhoud met de officier bevelhebber, de heer Chris 
Van Weyenberg.

Op het ogenblik van de interventie was reeds een team aan het blussen op een andere plaats en was één van de wagens in 
onderhoud. Deze elementen hebben echter niet tot oponthoud of vertraging in de interventie geleid, de samenwerking met de 
korpsen uit de omgeving verliep vlot en volgens plan.
 
N-VA Lebbeke drukt haar oprechte waardering uit voor het vrijwillige brandweerkorps. 
Dit 50-koppig korps van gemotiveerde manschappen moet dikwijls met grote risico’s optreden om ons te helpen. Dit verdient 
onze waardering!
Eén en ander werd dan ook in een persoonlijk onderhoud verduidelijkt.
 
Uit het N-VA programma:
Een goed uitgerust en opgeleid brandweerkorps is de beste waarborg voor een goede dienstverlening aan mensen in nood: bij 
overstromingen, brand, zware ongevallen of kleinere interventies (o.a. wespen). 
Lebbeke beschikt over een uitstekend korps en dat moet verder ondersteund worden.

Jaarlijks herdachten wij alle slachtoffers en helden van de beide wereldoorlogen, evenals de oorlogen elders ter wereld, 
op de jaarlijkse IJzerbedevaart.

De IJzerbedevaart was in zijn huidige vorm – de 85ste bedevaart- aan zijn laatste editie toe op 
zondag 26 augustus. De bedevaart zal in 2013 doorgaan volgens een nieuw concept en waar-
schijnlijk plaatsvinden op 11 november.

Zij was een  herdenking van alle oorlogsslachtoffers en van de gesneuvelde frontsoldaten 
van ’14-’18, die in erbarmelijke omstandigheden vochten onder volksvreemde bevelhebbers. 
Maar groeide uit tot de herdenking van al wie ten prooi viel of valt van oorlog en geweld. 
 
Ieder jaar opnieuw was N-VA- Lebbeke aanwezig op deze Bedevaart  te Diksmuide onder het 
motto “Nooit meer oorlog” en “Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid”.
Voorafgaand aan de IJzerbedevaart trokken jongeren van de Voerstreek naar Diksmuide voor een “Vredesfietseling”.
Deze passeerde ieder jaar in Wieze voor een gemeentelijke verfrissing in het Ontmoetingscentrum.

Hulde aan onze helden

Bloemenhulde op IJzerbedevaart door 
Goedele en Katelijne Uyttersprot.

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen worden ook verkiezingen gehouden voor de provincie-
raad.

Onze kandidaat voor Lebbeke is An Vervliet. 
Zij staat op de 6de plaats.

Meer info op: www.n-va.be/provincie-oost-vlaanderen

Vergeet de provincieraadsverkiezingen niet!


