
Eedaflegging gedeputeerde 
An Vervliet
Op 1 januari nam An Vervliet de sjerp over van Annemie Charlier als  
gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning (inclusief Wonen), Recreatie- 
domeinen en Erfgoed. Daarbovenop neemt ze de bevoegdheden Economie 
en Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen over van  
gedeputeerde Moens.

Het provinciebestuur is An Ver-
vliet niet onbekend: sinds 2012 
zetelt ze in de provincieraad, 
waarvan de voorbije twee jaar 
als N-VA-fractievoorzitter. Tot 
voor kort werkte ze als coördi-
nator Budget & Benefits bij de 
FOD Mobiliteit en Vervoer.

An studeerde geschiedenis en 
woont in Lebbeke met haar part-
ner Cliff en de Britse korthaar-
kat Watson. In haar vrije tijd 
gaat ze graag lopen of fietsen. 
Maar ook ‘hersensport’ beoefent 
ze met plezier: in coronavrije  
tijden legt ze geregeld haar 
vrienden het vuur aan de sche-
nen tijdens een gezelschapsspel.

Moeilijke vraagstukken aanpakken

An Vervliet: “Als historica heb ik in de eerste plaats natuurlijk veel voeling 
met het domein ‘Erfgoed’. Maar ook de andere domeinen vind ik ontzettend 
belangrijk. Via ‘Ruimtelijke Planning’ bepalen we hoe onze provincie  
de komende decennia zal omgaan met moeilijke vraagstukken zoals de 
bescherming van open ruimte, ruimte voor wonen en ondernemen, klimaat-
adaptatie,… Ook voor het beleidsdomein ‘Economie’ is dat voor een stuk  
van toepassing: met name dan de uitdagingen rond het omschakelen naar  
een circulaire economie.”

“Laat ons zeker ook de recreatiedomeinen niet vergeten, waarvan het belang 
in deze coronatijden alleen maar is vergroot. Ze bieden onze inwoners de kans 
op ontspanning en een stukje vakantie dichtbij huis”, besluit onze kersverse 
gedeputeerde.

Beste Belle-, Lebbeke- en  
Wiezenaar

Ondanks de coronacrisis, bewoog er 
de laatste maanden een heleboel in 
Lebbeke. Een reglement voor straat-
geveltuinen zag het levenslicht, de 
werken in het centrum van Dender-
belle naderen de eindstreep en in 
Wieze kunnen we binnenkort genieten 
van een volledig gerenoveerd ontmoe-
tingscentrum en van het erfgoedpark 
‘Mini-Wieze’. U leest daarover meer op 
de volgende pagina’s.

Zoals u wellicht vernam, zijn de keuzes 
voor de vaccinatiecentra gemaakt. Alle 
inwoners van de gemeente Lebbeke 
worden - tegen alle verwachtingen in - 
verwacht in de sporthal van Appels in 
Dendermonde. Beetje bij beetje komen 
we dichter bij de terugkeer naar een 
normale samenleving. Verder in dit 
Wielebelleke laat de burgemeester zijn 
licht schijnen op die keuze. 

Last but not least ben ik heel fier te 
mogen meedelen dat Lebbeke sinds 
1 januari vertegenwoordigd is in de 
deputatie van de provincie Oost-
Vlaanderen. An Vervliet legde er de 
eed af als gedeputeerde voor Ruimte-
lijke Planning, Recreatiedomeinen en 
Erfgoed.

Veel leesplezier!

Klaas De Smedt
Voorzitter

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 9 maart.
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Vrije tijd voor jong en oud
De sport- en jeugddienst zorgen ook dit jaar opnieuw voor fijne vakanties: er zijn sportkampen in de krokus- en paas-
vakantie en het speelplein Zulderkipken in de paasvakantie. De bubbels worden aangepast aan de op dat moment geldende 
regelgeving.

 
Schepen van Jeugd en Sport Goedele Uyttersprot: “De vrijetijdsdiensten 
zorgen voor tal van activiteiten voor jong en oud om coronaveilig te 
ontspannen in eigen gemeente: een containercup, een buitenspeeldag 
(speelstraten), een zoektocht Vos in het Bos, een fietstocht voor de 
jeugdboekenmaand, een wandeling voor tieners Gebroed enzovoort.”

“Inmiddels doen jeugdbewegingen en sportclubs hun uiterste best om 
hun werking te laten draaien, rekening houdend met de wijzigende 
maatregelen. Hartelijk dank daarvoor. Jullie leveren schitterend 
werk!”

Wieze krijgt loopomloop
Het college besliste, op aanzet van een sportieve Wiezenaar, om een loopomloop aan 
te leggen. De start ervan wordt voorzien aan het begin van de Laerestraat. Daar is  
voldoende ruimte voor het plaatsen van een infobord en fietsbeugels. Het traject loopt 
in een lus over de Laerestraat, het natuurleerpad, Kloosterstraat en zo naar de Sasbaan.

Schepen van Sport Goedele Uyttersprot is tevreden met het resultaat: “Het zal een 
mooi uitgewerkt parcours worden van 2,5 kilometer. Inwoners en sportievelingen van 
in en rond Wieze zullen binnenkort een mooi alternatief hebben om in hun dichte 
omgeving aan sport te doen.”Boom vond grond

Meer groen is goed voor het klimaat én voor het algemeen welzijn. Daarom wil de gemeente Lebbeke de komende jaren een 
pak nieuwe bomen aanplanten. Maar dat kan niet zonder de hulp van onze burgers. Eind 2020 organiseerde het gemeente-
bestuur een groepsaankoop voor bomen. Hoogstammen, laagstammen, halfstammen: voor elke tuin wat wils én aan een 
verminderd tarief.

“Maar liefst 80 Lebbeekse gezinnen bestelden in totaal bijna 400 bomen tijdens die 
actie. Per boom kregen de deelnemers ook gratis een steunpaal en een boombinder 
mee, samen met de nodige instructies om de bomen op de correcte manier te planten 
en te verzorgen”, stelt schepen van Leefmilieu Goedele Uyttersprot.”

Goedele Uyttersprot Schepen

Geveltuinen
Het gemeentebestuur wil het percentage aan groen in het straatbeeld verhogen én de strijd 
tegen klimaatverandering aangaan. Daarom is er een reglement uitgewerkt voor de  
aanleg van straatgeveltuinen.

“Geveltuinen verfraaien het straatbeeld. Ze brengen de natuur dichterbij. Daarnaast zorgen 
ze voor een verkoelend effect op warme zomerdagen en dragen ze door ontharding bij aan  
infiltratiemogelijkheden. Bovendien filteren de uitgegroeide klimplanten ook de lucht zodat 
ze indirect zorgen voor een betere gezondheid. Niets dan goed nieuws dus”, verklaart  
schepen van Leefmilieu Goedele Uyttersprot.

Om het voor onze inwoners aantrekkelijk te maken een geveltuin aan te leggen, worden de 
inrichtingswerken gratis uitgevoerd door de gemeentelijke diensten. De inwoners moeten 
enkel het plantgoed betalen.
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Ruim 8.000 euro subsidies voor herstelling van de kiosk
Wie ooit al in de tuin van ons cultuurerf is geweest, zal zeker al eens kennis 
gemaakt hebben met onze kiosk. Die kwam rond 1895 in het bezit van de 
gemeente en kreeg een vaste plaats op het cultuurerf.

Burgemeester Raf De Wolf licht toe: “Doordat de kiosk overwegend uit hout 
bestaat, stelden we vast dat er dringend nood was aan een herstelling. In de 
eerste ramingen wordt al snel van een renovatiekost van 45.000 euro gesproken. 
Aangezien we via de provincie Oost Vlaanderen subsidies konden ontvangen, 
werd er een dossier opgemaakt. De toekenning van de subsidie geeft ons de kans 
om nog vele jaren te kunnen genieten van onze eyecatcher.”

Geen vaccinatiecentrum in de Oktoberhallen
Velen onder jullie fronsten even de wenkbrauwen toen ze vernamen dat onze Lebbeekse inwoners zich de komende 
periode moeten verplaatsen naar Appels (in Dendermonde) voor de hopelijk verlossende coronaprik.

“Ook ik betreur dat ten zeerste”, vertelt onze burgemeester. “Ik heb er steeds voor 
gepleit om de vaccinatie in Wieze te houden. Iedereen kent die hallen, ze zijn zeer 
gemakkelijk bereikbaar en er kan vlot opgeschaald worden naar meer vaccinatielijnen. 
Toch bleken die argumenten niet voldoende voor de eerstelijnszone. Na overleg met 
de gouverneur werd ervoor gekozen om Appels en Hamme als vaccinatiecentrum te 
voorzien.”

“De keuze voor Appels is bovendien een gemiste kans om ondernemers die al sinds 
maart 2020 werkloos zijn, een perspectief te bieden. 

Iedereen zal wel goed geïnformeerd worden over hoe en wanneer we ons richting de sporthal 
van Appels moeten begeven”, aldus Raf De Wolf.

Renovatie sanitair ontmoetingscentrum  
in de startblokken
Na de heropfrissing van de zaal en de ramen van het ontmoetingscentrum, was het  
dringend tijd om ook de verouderde sanitair te verfraaien.

“Het volledige sanitaire gedeelte wordt vernieuwd en zal ook beter toegankelijk zijn 
voor personen in een rolstoel. De werken zullen ongeveer een maand in beslag nemen. 
We verwachten dat ze tegen begin mei klaar zullen zijn”, stelt burgemeester Raf De 
Wolf. Samen met de vernieuwde speeltuin, zal het ontmoetingscentrum voortaan 
opnieuw volwaardig gebruikt kunnen worden.

Geschenkpakket voor 
onze leden
Januari ligt alweer even achter ons.  
Traditioneel houdt N-VA Lebbeke dan 
haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dat 
is sinds jaar en dag de gelegenheid bij 
uitstek om onze leden een hapje en een 
drankje aan te bieden en te klinken op een 
voorspoedig nieuw jaar. Door de corona-
maatregelen moesten we die receptie dit 
jaar noodgedwongen annuleren.

In plaats daarvan schonk ons N-VA- 
bestuur al haar leden een verrassingspak-
ket met lokale specialiteiten. In een linnen 
zak, bedrukt met de fiere Vlaamse Leeuw, 
troffen de leden onder meer een Wieze  

Tripel, een Rebelle, een plakje peperkoek 
van Vondelmolen en chocolaatjes aan. Ook 
de Vlaamse Leeuw-vlag en enkele partij-
gadgets mochten uiteraard niet ontbreken.

“Met de actie wilden we onze leden duidelijk 
maken dat we hen niet vergeten zijn.  
We willen hen bedanken voor hun lidmaat-
schap en trouw”, stelt coördinator van 
het N-VA-feestcomité Kurt Guns. “Uit de 
talloze positieve reacties die de bedelers ont-
vingen, konden we concluderen dat de actie 
een groot succes was”, voegt feestcomitélid 
Rita Van hauwermeiren er nog aan toe.

Raf De Wolf Burgemeester
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Leegstand voorkomen en bestrijden
In november 2019 werd het reglement ‘leegstand, verwaarlozing en verkrotting’ goedgekeurd. “Eindelijk”, aldus gemeenteraadslid 
Nele Bosman. “De gemeente kan vanaf nu effectief optreden wanneer een woning of gebouw leegstaat of verwaarloosd wordt.”

Allereerst vindt er een onder-
zoek plaats naar woningen 
en gebouwen die tekenen van 
leegstand of verwaarlozing 
vertonen. Daarvan wordt een 
verslag gemaakt. Vooraf is ook 
een lijst opgemaakt, met  
indicatoren die wijzen op 
leegstand of verwaarlozing. De 
panden die aan minstens twee 
indicatoren voldoen, worden 
in een register opgenomen. 
Eind december werden de 
eigenaars van die panden op 
de hoogte gebracht.

Vanaf dan ligt de bal in het 
kamp van de eigenaars. Indien 
zij het onterecht vinden dat 
hun eigendom in het register 
werd opgenomen, hebben zij 
de mogelijkheid om:

1. Een verzoek tot schrapping 
aan te vragen
2. Beroep aan te tekenen tegen 
die beslissing
3.  Een vrijstelling aan te 

vragen (indien daar een 
gegronde reden voor is)

Heffing na jaar leegstand

Nadat een woning of gebouw 
één jaar is opgenomen in het 
register, moet er een verplichte 
heffing betaald worden. Voor 
een leegstaande woning be-
draagt die som 1.000 euro, voor 
een verwaarloosde woning 
1.500 euro. Na twee opeenvol-
gende aanslagjaren worden 
die bedragen verdubbeld.

“Het doel van dat reglement 
is om eigenaars aan te sporen 
om ofwel hun woning zelf te 
renoveren voor eigen gebruik 
ofwel om hun eigendom te 
verkopen of te verhuren. Op 
die manier moet er min-
der nieuwe grond worden 
aangesneden om nieuw op 

te bouwen. Hopelijk krijgen 
veel karakterwoningen zo een 
nieuw leven”, concludeert Nele.

Het volledige reglement is na 
te lezen op de gemeentelijke 
website.

Nele Bosman Gemeenteraadslid

Jong N-VA Lebbeke schenkt 325 euro aan Rode Neuzen Dag
Naar aanleiding van de eindejaarsperiode lanceerde Jong N-VA Lebbeke een streekpakket voor onder of naast de 
kerstboom. In dat pakket zaten verschillende lekkere streekproducten waaronder enkele streekbieren, chocolade en 
peperkoek. Onze Jong N-VA’ers schonken de helft van de opbrengst aan Rode Neuzen Dag. Goed voor een totaal van 
maar liefst 325 euro.

Begin december bracht Jong N-VA Lebbeke een streekpakket uit dat iedereen van zowel binnen als buiten de gemeente 
Lebbeke kon bestellen. De mand was verkrijgbaar voor 25 euro en werd tussen Kerst en Nieuw coronaproof aan huis 
geleverd.

“Veel mensen hebben het niet makkelijk in deze periode”, 
stelt Evert Van der Poten, voorzitter van Jong N-VA  
Lebbeke. “Daarom wilden we graag ons steentje bijdragen. 
Enerzijds wilden we onze handelaars en ondernemers  
steunen door één van hun producten in de schijnwerpers 
te zetten, anderzijds was het ook de bedoeling om onze 
jongeren een hart onder de riem steken.”

Mentaal welzijn

“Rode Neuzen Dag is een organisatie die projecten rond 
het mentaal welzijn van jongeren ondersteunt. Dat is een 
thema waar we, nu nog meer dan anders, veel aandacht aan 
moeten besteden”, weet jongerenvoorzitter Evert.

www.n-va.be/lebbeke
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Wist u dat?
  Phillekes vader vroeger ‘garde’ was in het kasteel? Ook zijn vader was dat. Garde werd je in die tijd automatisch van vader op 
zoon.

  In de molen, de kerk en het kasteel licht brandt en in de kerk een klokje hangt? Weten jullie hoe laat het is 
op die uurwerken?

  Het huidige mini-Wieze momenteel nog in Phillekes ouderlijke woning staat? Dat is het huis van de  
boswachter, achter het kasteel in de Kloosterstraat. Hij werd er geboren en woonde er maar liefst 72 jaar, tot 
hij naar het sociaal appartement verhuisde. Philleken heeft zijn kunstwerken er vijf jaar geleden moeten 
achterlaten, omdat er geen plaats was in zijn huidige woonst.

Mini-Wieze: de man achter de kunst
Wist je dat het huidige gemeentebestuur plannen heeft met het mini-Wieze? Om iedereen een blik te gunnen op die prachtige 
kunstwerken, ging ons gemeenteraadslid Nele Bosman in gesprek met ontwerper ‘Philleken van achter ’t Kasteel’.

De Wiezenaars kennen jou waarschijnlijk best als ‘Philleken 

van achter ’t Kasteel’. Hoe kunnen mensen jou nog kennen? 

“Mijn naam is Theofiel Jacob, maar mijn bijnaam is inderdaad 
een stuk bekender. Ik word soms ook weleens ‘Philleken van 
Remi van de garde’ genoemd.”

Wat heeft je op het idee gebracht om aan de kunstwerken te 

beginnen?

“Mijn nonkel Marcel (Bovenhoek) en neef François (Populie-
renstraat) hadden uit een boekje een windmolen op schaal ge-
maakt. Ik wou dat ook proberen, maar dan met zand en cement. 
Op een zondagnamiddag zaten we in de tuin in het boek van 
Wieze te kijken. Toen de foto van het dorp van Wieze passeerde, 
wist ik meteen: dat wil ik maken! Iedereen verklaarde mij zot.”

In welk jaar ben je ermee begonnen? En hoelang heb je er 

uiteindelijk aan gewerkt? 

“Eerst maakte ik een windmolen. In 1985-’86 ben ik aan ‘het 
Dorp’ begonnen: eerst de kerk, daarna het Oud Gemeentehuis, 
de Ster, het huis van John van de Post en als laatste het Brou-
wershuis. In 1991-’92 was ik daarmee klaar. Nadien heb ik ook 
het vroegere kasteel gebouwd. Daar werkte ik ’s avonds na mijn 
werkdag en in het weekend aan. Een jaar lang.”

“In het kasteel zitten 102 verschillende raampjes en vijf deuren. 
Allemaal uit hout gemaakt. De gebouwen bestaan uit beton. De 
constructie weegt maar liefst 400 kilogram. We hebben die met 
tien mensen op zijn plaats gezet. Daarna heb ik nog de witte 
toren en de torens met hek aan de inrit van het kasteel gemaakt. 
Ik heb lang getwijfeld om ook nog de pastorij te maken, maar 
dat is er uiteindelijk niet meer van gekomen.”

Het vroegere kasteel was al afgebroken toen jij het nagebouwd 

hebt. Hoe heb je dat dan gedaan? 

“Mijn vader was er vroeger ‘garde’. Ik kende het domein als mijn 
broekzak. Ik heb me ook deels gebaseerd op foto’s uit het boek 
van Wieze. Eerst tekende ik de voorkant op een groot karton 
op ware grootte. Als ik vond dat die goed genoeg was, kon het 
echte werk beginnen.”

Als jij mag kiezen, waar zou je jouw mini-Wieze dan liefst zien 

pronken?

“Waar het komt, maakt me eigenlijk niet zo veel uit. Aan 
Andries of onder de Dikke Eik. Ik ben al blij dat alles bewaard 
blijft.”

Bedankt voor dit boeiende gesprek!

www.n-va.be/lebbeke
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid. 
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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