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Beste inwoner

Na regen komt zonneschijn

De laatste maanden overheerst slechts één
thema alle nieuwsuitzendingen: het
coronavirus. We zitten in een periode waarin
termen zoals telewerken en coronaproof ons
naar het hoofd worden geslingerd, waarin
scholen werden gesloten, evenementen
worden afgelast en sociaal contact niet meer
de evidentie is die het voorheen bleek te zijn.

Na regen komt zonneschijn is een vaak gebruikt gezegde wanneer we,
komend uit een donkere periode, betere tijden tegemoet gaan. 2020 bracht
niet wat we ervan verwacht hadden: onze sociale contacten werden
beperkt, de middenstand kreeg harde klappen te verwerken en velen van
ons moesten afscheid nemen van een dierbare.

In deze ongeziene tijden zijn er gelukkig nog
een aantal zekerheden: het Wielebelleke
bijvoorbeeld. Toegegeven, u heeft er even
moeten op wachten, maar het resultaat is er.
De N-VA staat met burgemeester Raf,
schepen Goedele en vijf geëngageerde
raadsleden, bijna twee jaar mee aan het roer
in Lebbeke. We bezorgen u dan ook
graag een editie waarin we onze
voornaamste verwezenlijkingen tot
nu toe even oplijsten. Want ook in
coronatijden zitten we niet stil.
Klaas De Smedt
Voorzitter

Maar tegelijkertijd zag ik ook veel mooie dingen gebeuren tijdens deze crisis.
Verenigingen gingen op zoek naar een alternatieve werking, we ontdekten
de mooiste plekjes in onze gemeente en er was een grote solidariteit om de
zwakkeren te ondersteunen. Daarom wil ik jullie allen van harte danken voor
de geleverde inspanningen.
Het is nu van cruciaal belang om het hoofd koel te houden en de juiste
beslissingen te nemen. Een luisterend oor is daarbij onontbeerlijk om te
weten wat er bij onze inwoners leeft. Op basis daarvan kan het gemeentebestuur gefundeerde beslissingen nemen. Ook de komende tijd zullen er
nog moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Maar we zijn een
veerkrachtig volk en zullen er alles aan doen om onze toekomst
en die van onze kinderen te garanderen.
Ik ben ervan overtuigd dat er na regen zonneschijn komt.
Laat ons dit jaar in intieme kring klinken op betere tijden,
dan wordt 2021 ongetwijfeld grandioos!
Raf De Wolf
Burgemeester

N-VA tegen zwerfvuil!
We willen allemaal een nette omgeving. Zwerfvuil is dikwijls de oorzaak van verloedering.
Onvoorstelbaar wat men allemaal wegwerpt.
De gemeente wil, in samenwerking met de scholen en verenigingen, iedereen aanzetten om hun
vuil op te ruimen: neem uw zakjes, blikjes, papier,… mee naar huis of deponeer het in de vuilbak.
• De gemeente maakte, onder impuls van schepen Goedele Uyttersprot, een vuilnisbakkenplan
op. Daardoor is het nu duidelijker waar u uw vuil kwijt kan.
• Zwerfvuilmeters en -peters verwijderen geregeld het zwerfvuil. Bedankt!
• Enkele keren per jaar organiseren we ook zwerfvuilacties: vrijwilligers gaan op pad om het vuil
langs de wegen op te rapen. Bedankt!
Nochtans zou dat alles niet nodig zijn als we zelf niets lieten rondslingeren. Er wordt bovendien
een mobiele camera ingezet: u bent gewaarschuwd!
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 23 november.
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Veilige schoolomgeving

€

Lokale economie en ondersteuning lokale zelfstandigen

€

Tijdens deze bestuursperiode verhoogden we de
veiligheid van onze schoolomgevingen. Zo werd
de Opwijksestraat omgetoverd tot een fietsstraat
en ging de verkeersveiligheid aan basisschool De
Schatkist in Wieze er ook flink op vooruit dankzij
de ‘Kiss & ride-zone’. De schoolomgeving van
Heizijde kreeg dezelfde look als die in Wieze.
€

De middenstandsraad werd omgevormd tot een Gemeentelijke Ondernemersraad, die middenstand, vrije beroepen, marktkramers
en ondernemers in de breedste zin groepeert. De gloednieuwe raad nam al meteen enkele maatregelen.
De Jules De Buckstraat zal tijdens de zomermaanden deels verkeersvrij worden gemaakt. Op die manier zal er meer beleving zijn
in de drukke horecastraat.
Horecaterrassen worden uitgebreid.
In 2020 en 2021 wordt geen terrastaks aangerekend.
Met de actie ‘Zomerkommisjes’ wordt er maar liefst 10.000 euro aan cadeaubons verloot om het lokaal winkelen te stimuleren.

Verlichting Finse piste

Behoud van adviesraden
en burgerinspraak

De Finse looppiste aan de gemeentelijke
sportcampus in de Koning Albertstraat
kreeg nieuwe verlichting. Het gaat om
energiezuinige ledlampen.

De adviesraden werden hervormd en kregen een
nieuwe boost.

Zo kunnen lopers ook in de winter zonder
problemen gebruik maken van de looppiste. Tot nu toe ging dat in de donkere
maanden alleen als ook de verlichting
van de atletiekpiste werd aangestoken.
Hopelijk vinden op die manier ook
niet-clubgebonden sporters de weg naar
ons sportcentrum.

Het invoeren van een vragenhalfuurtje tijdens
de gemeenteraad moet leiden tot meer burgerparticipatie. Door de huidige coronasituatie
werd dat tijdens de digitale vergaderingen voorlopig nog niet toegepast. Hopelijk mogen we in
2021 de eerste vragen van burgers ontvangen.

Leefbare kernen
Er wordt hard gewerkt aan de verbetering van onze dorpskernen.
Zo bevindt de kern van Denderbelle zich in een totale
metamorfose. De werken, die in de vorige bestuursperiode werden
aangevat, zitten nu in de laatste fase.
De rioleringswerken moeten zorgen voor propere beken en
minder wateroverlast. Onder de kerktoren kan u tot rust komen
op de grote zitbank. Om de veiligheid te verhogen, werd het kruispunt aan ’t Vat in rode beton aangelegd. De fietssuggestiestroken
moeten vooral het verkeer doen vertragen. Ondertussen kregen
ook de Eikenveldstraat en Leo Duboisstraat een nieuw wegdek.

lebbeke@n-va.be
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Erfgoe

Lebbeke heeft een mooi patrimonium aan 29 historische
gebouwen, zowel openbare als private. Naast het materieel erfgoed
is er een ruim patrimonium aan immaterieel erfgoed.
• Het gemeentehuis werd eind 2019 onder handen genomen: het
dak en de ramen aan de achtergevel werden volledig vernieuwd.
• De jaarlijkse 11 juliviering zal telkens in een andere deelgemeente
plaatsvinden. Daardoor hopen we iedere Wieze-, Belle- en
Lebbekenaar te betrekken bij onze prachtige Vlaamse feestdag.
• Voor de meiboom in Wieze voorzien we extra budget om de
inhuldiging meer kleur te geven.
• In 2021 wordt het ontmoetingscentrum in Wieze voorzien van
nieuwe sanitair.
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Meer speeltuinen in onze gemeente
CC De Biekorf kreeg een speellandschap met een boomhuttoren, glijbaan, klimrek en hindernissenparcours. Creativiteit, natuurlijkheid,
veiligheid en kwaliteit staan centraal. Milieuvriendelijk en duurzaam
materiaal zijn een meerwaarde op deze drukbezochte locatie.
Inmiddels zijn ook de werken aan het ontmoetingscentrum in Wieze
gestart: daar wordt een landelijk speelplein ingericht om naar
hartenlust te ravotten.
Gemeentelijke speelpleinwerking Zulderkipken wordt ondergebracht
op de site van BSGO ‘t Konkelgoed. Zulderkipken krijgt zo een
aantrekkelijk en
avontuurlijk
buitenterrein,
maar ook een
binnenruimte bij
slecht weer. De
monitoren, ouders
én kinderen waren
deze coronazomer
alvast enthousiast.

Duwtje in de rug voor
gemeenschapsleven
De coronapandemie plaatst het engagement en
sociaal gevoel bij de Lebbeekse verenigingen onder
immense druk. Verenigingen moeten hun werking
tijdelijk stopzetten of moeten op zoek naar nieuwe
inkomstenbronnen. Om hen een hart onder de riem
te steken, namen wij alvast enkele initiatieven.
• Verenigingen die noodgedwongen activiteiten
moesten annuleren, kunnen een dossier indienen.
• De huurprijs van gemeentelijke lokalen werd
gehalveerd.
• Er kwam 15 procent extra budget bovenop de
subsidies voor jeugd, sport en cultuur.
• Jeugdbewegingen ontvingen 10 euro per kind dat
meeging op zomerkamp.
• 192.000 euro Vlaamse subsidies.

Kwalitatieve residentiële woonzorg
Aanschouw de OCMW-site in de Flor Hofmanslaan! Daar ziet u de ontwikkelingen
van ons woonzorgcentrum: een capaciteitsuitbreiding omwille van de erkenning
naar 103 kamers. Het huidige gebouw schiet op een aantal punten tekort: de grootte
van de kamers, het sanitair, de doorgangen enzovoort. In afwachting van een
duurzame en definitieve nieuwbouw, zochten we naar een betaalbare en efficiënte
oplossing.

Nieuwe polyvalente
zaal in 2022
De bouw van een nieuwe
polyvalente zaal staat ingepland.
Het gebouw zal een dubbele
functie krijgen. Tijdens de week
zal sporten prioritair zijn en
tijdens de weekends heeft het
verenigingsleven de voorkeur.
Site Konkelgoed, tussen de piste
en het voetbalterrein van de
voormalige KSK Lebbeke, is de
nieuwe locatie van de zaal. Zo
clusteren we het vrijetijdsgebeuren
en kunnen de speelpleinwerkingen
en sportkampen er tijdens
vakantieperiodes ook gebruik
van maken. De werken starten
in 2022.

Jong N-VA Lebbeke kiest nieuw bestuur
Jong N-VA Lebbeke koos onlangs een nieuw bestuur. Na jarenlange inzet gaf Brent
Roelandt zijn voorzittersfakkel door aan Evert Van der Poten. Evert, afkomstig uit
Denderbelle, studeerde Politieke Wetenschappen en is parlementair medewerker in
het Vlaams Parlement. Opa Remiel was medeoprichter van de Volksunie in Belle.
Daarnaast verwelkomen we ook nog twee nieuwkomers: Killian Vandenbroeck (23)
en Quinten Bosman (19). Killian is Bellenaar en ingenieur van opleiding.
Hij ruilde Jong Vld in voor Jong N-VA. Quinten woont in Lebbeke en studeert
Financiën- en Verzekeringswezen.
De samenstelling van het nieuwe bestuur:
•E
 vert Van der Poten (voorzitter)
•Y
 otta Tharrouniatis (ondervoorzitter)
•K
 illian Vandenbroeck (secretaris)
• S ebastien De Mey (penningmeester)
•B
 rent Roelandt, Klaas De Smedt, Seppe
Klinckaert & Quinten Bosman
(bestuursleden)

www.n-va.be/lebbeke
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Vlaa spect
meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter
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