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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste inwoner

Op 17 februari koos onze afdeling 
een nieuw bestuur. Ik heb de eer de 
nieuwe voorzitter van N-VA Lebbeke 
te zijn en stel me daarom graag even 
voor. Samen met mijn vrouw Petra 
Van Hoorenbeeck en dochters Febe 
en Silke woon ik al dertien jaar in de 
Potaardestraat te Heizijde. Ik werk als 
stafmedewerker bij een grote Vlaamse 
bank in Brussel. In mijn vrije tijd ben 
ik een groot paardenliefhebber. Ook 
wijnproeven en gezellig tafelen reken 
ik tot mijn hobby’s.

Een drietal jaar geleden schafte ik mijn 
N-VA-lidkaart aan vanuit een algemene 
politieke interesse en Vlaamsgezinde 
overtuiging. Ik kon al snel effectief mijn 
steentje bijdragen en werd bestuurslid. 
In 2018 nam ik de rol van secretaris 
op: ik verzorgde de verkiezingsadmi-
nistratie en was nauw betrokken bij de 
onderhandelingen.

Nu breekt er een nieuw hoofdstuk 
voor mij aan als voorzitter van onze 
mooie afdeling. Langs deze weg  
wil ik iedereen bedanken voor het  
vertrouwen. Het spreekt voor zich  
dat ik mijn uiterste best zal doen  
om dat waard te blijken. Samen met  
onze bestuursleden, mandatarissen,  
burgemeester en schepen, wil ik als  
voorzitter een nieuwe wind door  
Lebbeke doen waaien. Welke  
prioriteiten onze meerderheid stelt, 
ontdekt u op pagina drie.

Veel leesplezier!

Guy Van Keer
Voorzitter N-VA 
Lebbeke

Uw burgemeester staat voor u klaar
Als burgemeester sta ik aan het hoofd van het gemeentebestuur, de administratie en 
de lokale politie en behartig ik de zaken van algemeen gemeentelijk belang. Daaronder 
vallen onder meer de brandweer, veiligheid, informatie, openbare werken, technische 
diensten, kerkhoven, bevolking en burgerlijke stand. Een hele verantwoordelijkheid dus, 
die honderd procent inzet vraagt. Om die reden heb ik ervoor gekozen om voltijds  
burgemeester te zijn. 

Ik wil als burgemeester volledig tot uw beschikking 
staan. Hebt u ideeën of vragen, twijfel dan niet om mij  
te contacteren. U vindt mij dagelijks op het administratief 
centrum of u kunt een bericht sturen naar  
raf.dewolf@lebbeke.be Ik sta open voor de mening  
van iedere inwoner, van eender welke overtuiging.  
Want Lebbeke, dat zijn wij allen samen.

Raf De Wolf
Burgemeester

Van de Wetstraat naar de Dorpsstraat 
Na lang wikken en wegen maakte ik de moeilijke maar bewuste keuze om niet meer te 
kandideren bij de volgende federale verkiezingen. Ik wil voluit gaan voor mijn nieuwe 
uitdaging als schepen in Lebbeke. 

Sinds 1 januari ben ik bevoegd voor sport, jeugd, onderwijs, lokale economie, leefmilieu, 
dierenwelzijn en juridische zaken. Een uitgebreid pakket, 
waarin ik me met volle overtuiging en veel enthousiasme 
wil vastbijten. Ik blijf ook actief als advocaat en wil daar-
naast meer tijd maken voor mijn gezin. 

Daarom verlaat ik na deze legislatuur de Wetstraat. Mijn 
werk in de Kamer was een boeiende leerschool. Ik ben 
fier dat ik deel mocht uitmaken van zo’n cruciaal orgaan 
voor onze democratie. Ik dank iedereen die mij onderweg 
gesteund heeft voor het vertrouwen. Tot gauw, in 
Lebbeke, Wieze of Belle!

Goedele Uyttersprot
Schepen

Steakfestijn N-VA Denderbelle - 
Lebbeke - Wieze 
Zondag 19 mei van 11.30 tot 15 uur
Feestzaal Reblo, Korte Varentstraat 4, Lebbeke
Meer info via https://lebbeke.n-va.be/agenda



lebbeke@n-va.be

Peter Huyck
Voorzitter van de gemeenteraad

Takenpakket:
De voorzitter verstevigt de onafhankelijke 
positie van de raad en maakt een duide-
lijke scheiding tussen beleid en beheer 
mogelijk. De voorzitter stelt de agenda 
van de raad samen, leidt de vergadering 
en modereert bij inhoudelijke discussies.

Als voorzitter zal ik erover waken 
dat het politieke debat in al zijn 
rijkdom kan plaatsvinden in de  
gemeenteraad. De gemeenteraad 
is bij uitstek het forum waar  
diverse politieke ideeën en 
inzichten elkaar moeten kunnen 
ontmoeten.”

Reinout De Mol
Voorzitter van de commissie Algemeen Beleid

Takenpakket:
Commissies zorgen voor de technische 
voorbereiding van de gemeenteraad. In de 
commissie Algemeen Beleid komen alle 
niet-grondgebonden dossiers aan bod: 
financiën, administratie, personeel, vorming, 
informatica, veiligheid, brandweer, burgerlijke 
stand en bevolking, politie, OCMW, vrije tijd, 
lokale economie, toerisme, ontwikkelings- 
samenwerking, feestelijkheden, sociale 
zaken, (kunst)onderwijs, enzovoort. 
 
De voorzitter van een commissie leidt de 
commissievergadering in goede banen. Hij 
nodigt ook specialisten en/of belanghebben-
den uit om een bepaald dossier toe te lichten. 
De commissievergadering is openbaar.

Het is een hele eer – én een hele 
uitdaging – om als nieuwbakken 
raadslid voorzitter te zijn van een van 
de gemeenteraadscommissies.”

Evy Van Ransbeeck
Fractievoorzitter

Takenpakket:
De fractievoorzitter is de spreekbuis van 
onze partij en voert het woord op de 
gemeenteraad. Zij licht onze standpunten 
toe en argumenteert ons stemgedrag. Zij 
zit ook de voorbereidende vergaderingen 
voor.

Als fractievoorzitter wil ik erop 
toezien dat ieder lid van onze  
fractie zich kan vinden in onze  
beslissingen. Dat kan alleen als 
we goed samenwerken, ook met 
de andere partijen. Met luisteren 
en praten kunnen we in deze 
nieuwe legislatuur tot een mooi 
resultaat komen.”

Drie N-VA’ers met een voorzitterstaak

Onze prioriteiten voor Lebbeke
1. De bouw van een polyvalente ruimte
Onze (jeugd)verenigingen hebben dringend opnieuw onderdak nodig voor fuiven of andere festiviteiten.

2. Groene en open ruimte
Onze gemeente raakt overvol en wat nog rest aan ruimte willen we beschermen en bewaren. Meer zelfs: waar mogelijk zetten we  
woonuitbreidingsgebied om in groengebied.

3. Veiligheid
In het verkeer willen we meer aandacht voor fietsers, voetgangers en een vlotte doorstroming. Maar we zetten ook in op de persoonlijke veiligheid 
van onze inwoners en op de bescherming van onze verenigingen en het milieu. Dat doen we onder meer met extra mobiele camera’s tegen 
criminaliteit en sluikstorten, alsook met een proefproject rond een buurtinformatienetwerk.
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Klaas De Smedt
•  24 jaar
•  Leerkracht secundair onderwijs Frans en 

Duits
•  Plaats 16 Kamer

Klaas is momenteel regiocoördinator van  
Jong N-VA Dender-Aalst-Oudenaarde, 
secretaris bij Jong N-VA Lebbeke, 
bestuurslid bij N-VA Lebbeke en maakt 
als secretaris deel uit van het arrondis-
sementeel bestuur. Hij wil zijn schouders 
zetten onder: 
•  Een efficiënt mobiliteitsbeleid, 

met een duidelijk verkeersreglement 
en degelijke infrastructuur. Ook het 
openbaar vervoersnet vormt daarin 
een belangrijke schakel. 

•  Een realistisch energie- en klimaat- 
beleid met haalbare alternatieven 
die de energievoorziening niet in het 
gedrang brengen. 

•  Een humaan, streng maar rechtvaardig  
migratiebeleid dat wie de regels 
naleeft beloont, en wie misbruik maakt 
bestraft.

An Vervliet
•  36 jaar
•  Medewerker FOD Mobiliteit
•  16de opvolger Vlaams Parlement

Toen in 2002 de N-VA werd opgericht, 
sloot An zich meteen aan bij de lokale 
jongerenafdeling. Van daaruit groeide zij 
steeds verder door. De voorbije legislatuur 
zetelde ze zowel in de gemeente- als 
in de provincieraad. Vorig jaar zette ze 
opnieuw een sterke score neer, die zich 
vertaalde in een zitje in de provincieraad. 
Over twee jaar mag zij zich daar als  
gedeputeerde bewijzen. 

Ik geloof in een sterk Vlaanderen 
met de N-VA aan het roer. Er is al 
veel gebeurd, maar het werk is nog 
niet af. We staan voor grote uitda-
gingen: loonlast, vervuiling, klimaat, 
migratiestromen, energievoorzie-
ning, … De N-VA gelooft volop in 
innovatie om tot duurzame oplos-
singen te komen. Ons onderwijs 
speelt daarbij een belangrijke rol.”

Katrien Uyttersprot
•  37 jaar
•  Medewerker Europees Parlement
•  2de opvolger Europees Parlement

Katrien is geboren en getogen in Dender- 
belle, en daar is ze fier op: “Mijn geboorte- 
dorp heeft een speciale plaats in mijn 
hart. Mijn familie en jeugdvrienden wonen 
er. Ik heb mooie herinneringen aan de 
jeugdbeweging, mijn lagere schooltijd in 
Wieze en de vele uren die ik, met mijn 
cello, doorbracht in de muziekschool van 
Lebbeke.” Katrien woont sinds 2011 met 
haar gezin in het Vlaams-Brabantse  
Meise waar ze voorzitter is van de 
gemeenteraad. Sinds 2007 werkt ze voor 
de N-VA in het Europees Parlement waar 
ze focust op milieubeleid.

Een sterke Vlaamse stem in  
Europa. Daar ga ik voor. Al bijna 
twaalf jaar werk ik daar als  
medewerker dagelijks aan mee. 
Ik ben dankbaar dat ik nu de kans 
krijg om de lijst van Geert  
Bourgeois te versterken.”

Uw kandidaten voor 26 mei 
Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams, federaal en Europees  
parlement. Ook in onze regio kunt u rekenen op tal van gedreven kandidaten, van wie er drie uit onze  
gemeente komen. We stellen hen aan u voor.

4. Financiële vereenvoudiging
In plaats van eenzelfde belasting per gezin te heffen, ongeacht de samenstelling ervan,  
opteren we voor een heffing op basis van grond en eigendom. Dat is eerlijker en eenvoudiger.

5. Inspraak
Per wijk of deelgemeente organiseren we inspraakmomenten. Niet alleen vóór de start van 
grote projecten, maar ook tijdens de uitvoering om de vinger aan pols te houden.

Het volledige bestuursakkoord leest u op de gemeentelijke website.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze 
activiteiten en standpunten? Schrijf u 
dan in voor onze maandelijkse digitale 
nieuwsbrief. U vindt een link terug 
onderaan op onze website: 
www.n-va.be/lebbeke
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Christoph
D’HAESE
Aalst

Burgemeester en Kamerlid

2de plaats
Kamer

Matthias 
DIEPENDAELE
Zottegem 

Fractievoorzitter 
Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Anneleen
VAN BOSSUYT
Gent

Europees Parlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Sarah 
SMEYERS
Aalst

Kamerlid en schepen

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


