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N-VA LEBBEKE-DENDERBELLE-WIEZE KIEst NIEuW 
BEstuuR

Denderbelle - Lebbeke - Wieze

Graag wil ik jullie danken voor de steun tijdens de verkiezing van het nieuwe 
bestuur.Ik ben trots om de nieuwe voorzitter te mogen zijn van een gedreven 
ploeg.

Bij deze wil ik dan ook de vorige bestuursploeg danken voor haar inzet van 
de voorbije jaren. Dat was zeker te merken 
aan het prachtige resultaat van de voorbije 
gemeenteraadsverkiezingen.

Het is dan ook de bedoeling om dit beleid 
verder te zetten en N-VA Lebbeke te laten  
groeien.

We berichten jullie in dit Wielebelleke en 
de volgend edities over het werk dat onze 
verkozen gemeenteraadsleden en OCMW-
raadsleden verzetten. We willen op een 
constructieve manier aan politiek doen 
en het huidige beleid stevig onder de loep 
nemen. 

Geachte burgemeester,

Ik had de hoop dat u uw toe-
spraak bij de start van deze nieuwe 
bestuurs periode, in een vlaag van 
rechtschapenheid ook echt meende.

Die toespraak stond namelijk bol 
van zwaarwichtige uitspraken 
zoals: woord houden, meebouwen, 
positieve medewerking, iedereen 
gelijke kansen, ieders opinie eerbie-
digen en vooral persoonlijke en par-
tijbelangen ondergeschikt maken, ...
 
IJdele hoop, want niets blijkt 
minder waar! Uit alles wat u doet 
blijkt het tegengestelde van wat u 
zegt. Anders zou u niet zo fanatiek 
bezig zijn de oppositie uit alle 
mogelijke raden en commissies 
te weren. Zelfs uit de de meest 
pietluttige onbetaalde raden, 
commissies, intercommunales.

Geen nieuwe wijn in nieuwe vaten 
dus, maar wel degelijk dezelfde zure 
oude wijn in dezelfde oude versleten 
vaten.

Spijtig! Een gemiste kans om u nu 
eens als een echt democratisch lei-
der, een echte gids te laten kennen!

De N-VA zal zich toeleggen op de 
verandering en vernieuwing door 
een correcte, gedegen, opbouwende 
oppositie ten 
bate van iedere 
Denderbelle-
naar, Lebbeke-
naar en Wieze-
naar.

Het nieuwe bestuur van N-VA Lebbeke-Denderbelle-Wieze

Alfons MOEREELS, voorzitter
Dominique DE JONGHE, ondervoorzitter
Luc DEPREITERE, secretaris
Erik DE SMEDT penningmeester
Hilde PAUWELS, organisatieverantwoordelijke
Frederik RINGOOT, Jong N-VA
Pieter MOENS, Webbeheerder
Leo CALLAERT, Hubert BOSMAN, Alfons VAN NIEUWENHUYZE, Eddy 
VAN NUFFEL, Duncan BRAECKEVELT, Jan VAN BIESEN, bestuursleden.
Ook onze 12 mandatarissen maken deel uit van het bestuur.

Elke tweede zondag van de maand kan je met de mandaterissen en bestuurs-
leden van N-VA Lebbeke van gedachten wisselen in cafe Edelweiss vanaf 10.30 
tot 13 uur.

Noteer in uw agenda!

Fons Moereels (rechts) krijgt de 
voorzittershamer van ex-voorzit-
ter Andre Segers.

Andre Segers
Fractieleider



lebbeke@n-va.be www.n-va.be/lebbeke

De N-VA stelt voor om in het verkeersreglement op te nemen dat de 
loopzone van een voetpad obstakelvrij moet zijn en minstens 1,5 
meter breed. 

Karel Uyttersprot: “Wij maakten een overzicht van tal van voetpaden 
waarbij de loopzone gehinderd wordt door elektriciteitspalen, 
verkeerslichten, amsterdammertjes of andere constructies, dikwijls 
aangebracht op het midden van een voetpad.”

Deze vormen voor de voetganger, maar vooral voor rolstoelgebruikers 
en ouders met kinderwagens een  onveilige obstakels. Voetgangers 
moet zich op de straat begeven om het obstakel te ontwijken.

“Met de nutsbedrijven moet worden afgesproken dat zij zich aan 
deze regel houden bij nieuwe werken en plaatsingen.”, aldus Karel. 

Nadat we al het bezoek hebben gekregen van de makers 
van “Man bijt hond” wordt onze mooie, landelijke ge-
meente nogmaals in de kijker gezet: ter gelegenheid van 
de herdenking van het uitbreken van de eerst wereld-
oorlog bijna honderd jaar geleden zal het productiehuis 
Menuet in opdracht van VRT een fictiereeks maken, geti-
teld “In Vlaamse Velden”(1914- 1918).

Deze reeks schetst een beeld van het dagelijks leven in de 
bezette gebieden en rond het front in de Westhoek. Tijdens 
het zoeken naar geschikte locaties voor het verfilmen van 
de Slag rond Halen (cfr. brug aan de Gete) vond men deze 
in Denderbelle aan de oever van de Dender ter hoogte van 
het vroegere Veer. Met goedkeuring van ons gemeente-
bestuur zullen daar opnames plaatsvinden op vrijdag 24 

mei van 14 tot 03.30 uur.

Een waarschuwing voor zij die die 
dag willen fietsen: de straat Veer 
en de jaagpaden langs beide oevers 
van de Dender zullen tijdelijk on-
derbroken worden. Tevens zal er 
een scene ingeblikt worden waarin 
schoten worden gewisseld tussen 
de beide Denderoevers. Dus geen 
paniek die dag, een echte oorlog 
breekt niet uit!

Zo zie je maar, dat men voor ons mooie landelijke dorp 
nog interesse heeft.

Jong N-VA Lebbeke heeft op de jeugdraad een voorstel ingediend. Onder het motto ‘goede ideeën moeten verspreid 
worden’, stellen ze voor om de jeugd een handige gids te verschaffen die de gemeentelijke trekpleisters voor de jongeren 
in kaart brengt.

In de folder vind je cafés, fuifzalen, speelterreinen en dergelijke terug. Op die 
manier wordt een duidelijk, aantrekkelijk overzicht geboden van wat in de 
eigen gemeente te beleven valt. Een beter gekend aanbod, wordt namelijk ook 
meer aangewend.

Met dit voorstel wil Jong N-VA Lebbeke de Lebbeekse middenstand en de 
jongeren dichter bij elkaar brengen. Ideeën aandragen vanuit de oppositie, een 
voorbeeld van de verantwoordelijkheidszin van (Jong) N-VA.

Tijdens de open sportraad, ingericht 
door de Lebbeekse sportraad zelf, 
steunde de N-VA-fractie als enige de 
oprichting van een sportschuur, die 
ook voor andere doelen kan dienen. 

Er is een absolute noodzaak om aan 
diverse zaalsportclubs meer onderdak 
te kunnen bieden en tegelijkertijd 
deze infrastructuur ter beschikking te 
stellen van verschillende verenigingen 
met het oog op een breder gebruik. 

Alle andere partijen wezen ons voorstel 
de prullenmand in en miskenden de 

noodzaak hiervan!.

De burgemeester verwoordde het 
standpunt van Open Vld. Volgens hem 
was er geen nood aan een bijkomende 
sportschuur of andere vorm van 
sportaccommodatie.

In de eerste Kramiek van deze 
legislatuur stellen we echter vast dat 
de burgemeester zijn eerdere stelling 
bijstuurt en erkent dat de N-VA het bij 
het rechte eind had. De realisatie van 
een bijkomende sportschuur is effectief 
noodzakelijk. Hoe sneller hoe beter!

De N-VA-fractie weegt reeds vanaf 
de eerste maand op het gemeentelijk 
beleid. Dat zullen we gedurende de 
ganse legislatuur uiteraard blijven 
doen, waar en wanneer nodig.

“GROEtJEs uIt BELLE”

Jong N-VA wil een jongerengids N-VA verheugt zich om koerswijziging van burgemeester

N-VA: “Maak voetpaden toegankelijk voor kinderwagens 
en rolstoelpatienten.”

Burgemeester legt de maskers af …
De Lebbeekse burgemeester ontpopt zich als een echte 
“All-in One”. Wie kent ze niet, die apparaten die zogezegd 
alles kunnen: printen, scannen, faxen, kopiëren, … De 
burgemeester doet ze verbleken in veelzijdigheid!

schADuWschEpEN
Tijdens de gemeenteraad heeft de burgemees-
ter/voorzitter van de gemeenteraad - en tegelij-
kertijd ook, (zo bleek tijdens de zitting), scha-
duwschepen voor zowat elke bevoegdheid - het 
even duidelijk gemaakt!

In om het even welk dossier, op om het even 
welke schepen zijn domein, kwam er steeds 
maar één man aan het woord: de burgemeester. 
En de schepenen? Zij zaten er bij en keken ernaar.

ONBEKWAAM?
Acht de burgemeester zijn schepenen dan onbekwaam? 
Of geldt de regel: in het land der blinden is éénoog ko-
ning?

De burgemeester is ook voorzitter van 
de gemeenteraad, en heeft hiermee 
ook de sleutel van de gemeenteraad op 
zak.  Zo tracht hij dan ook de grieven 
en argumenten van onze N-VA-fractie 
neer te sabelen. Dat irriteert hem blijk-
baar echter zelf. Onze fractie mocht 
namelijk al heel wat verwijten incas-
seren. 

Deze verwijten sterken ons alleen 
maar in onze taak om stevig oppositie 
te voeren.

Peter Huyck
N-VA-gemeenteraadslid

Frederik Ringoot, voorzitter Jong N-VA Lebbeke en Pieter-Paul Moens, bestuurslid Jong 
N-VA Lebbeke.

Uit de Wetstraat
Lijn 60: Dendermonde-Lebbeke-heizijde-Brussel
Dagelijks trekken vele honderden dorpsgenoten met de trein naar Brussel. Dit heeft zo zijn gemakken maar ook vele 

ongemakken. Afgeschafte treinen, vele vertragingen, beperkte treinstellen, overvolle 
treinen, stilstaande treinen,…

De laatste maanden van 2012 telde men, naast heel wat afgeschafte treinen, ook 228 
treinen die ruim een kwartier vertraging hadden. In de maand januari waren er dit 97 !

Eind 2012 werden de nieuwe Desiro-treinen in gebruik genomen, en ook hier loopt het 
mis. Door het feit dat de koppelingen het dikwijls laten afweten, moet de trein vaak 
met zes of zelfs drie wagons vertrekken. Gevolg: vanaf Heizijde is de trein al overvol 
en kunnen de mensen er niet meer bij. Zij moeten op de volgende trein wachten. N-VA-
Kamerlid Karel Uyttersprot ondervroeg PS-minister Jean-Pascal Labille hierover. Deze 
erkende het probleem en belooft eraan te zullen werken.

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger

Hilde Pauwels



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT

De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.

De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoeks-
commissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.

➦Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht 
van Open Vld beweert?

➦Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie 
(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler 
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden? 

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!

Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal 
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

PETER DEDECKER 
Volksvertegenwoordiger
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