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www.n-va.be/lebbeke

Uit de Wetstraat 
De minister van Justitie heeft net voor de 
paasvakantie zijn justitieplan voorgesteld. 
Ik ben verheugd te vernemen dat er veel 
punten in opgenomen zijn die ook in ons  
verkiezingsprogramma stonden. Deze 
thema’s werden dan ook goed onderhan-
deld door de N-VA tijdens de opmaak van 
het regeerakkoord. 

Ons land kampt al veel te lang met een 
compleet verouderd en onwerkbaar 
systeem, met overvolle gevangenissen, 
ontelbare procedurefouten, een falende 
strafuitvoering, ... We moeten nu kordate 
keuzes maken en een oplossing bieden op 
lange termijn: rechtvaardig en structureel. 

Ik ben dan ook benieuwd naar het resul-
taat van de besprekingen en discussies 
in de commissie Justitie. Niemand kan 
twijfelen aan het feit dat (ook) op vlak van 
justitie dringend werk aan de winkel is.  
Veranderen om te verbeteren,  
veranderen voor vooruitgang.

OOK GOEDELE KOMT OP TEGEN KANKER

Voor Kom op tegen Kanker veil ik een 
boottocht met maximum vier personen en 
varen we op Dender en Schelde langs de 
prachtige oevers van Wieze, Denderbelle 
(langs het veelbesproken Sas) en Den-
dermonde naar de vis- en folklorefeesten 
in Mariekerke (27 of 28 juni). Tijdens de 
boottocht genieten we samen van 
een lekker aperitiefje met knab-
beltjes. Wil je dit niet missen? Breng 
dan tussen 23 april en 3 mei a.s. 
een bod uit op deze actie op Ebay! 
Binnenkort vind je hierover meer 
info op http://www.goedeleuyt-
tersprot.be/

Goedele  
Uyttersprot

Dominique  
De Jonge
Voorzitter N-VA 
Lebbeke - Wieze - 
Denderbelle

Heb je een vraag, heb je info nodig  
of wens je meer te weten over de 
werking van onze fractie in de  
gemeente- en de OCMW-raad,  
dan kan je een e-mail sturen naar een van de 
mandatarissen: voornaam.naam@n-va.be

Heb je vrienden, kennissen, familie die  
geïnteresseerd zijn in ’t Wielebelleke Digitaal,  
laat het weten aan rudi.cogen@n-va.be en  
wij nemen hen op in ons bestand.

Woordje van de voorzitter
De lentezon geeft ons energie en ‘goesting’ om er  
tegenaan te gaan. Dat is bij uw lokale N-VA niet 
anders. De komende periode gaan we met evenveel 
enthousiasme verder in het voeren van onze  
constructieve oppositie. Dit blijkt alvast uit onze  
talloze voorstellen en tussenkomsten tijdens de  
voorbije gemeenteraden. 

Ook het ledenaantal blijft toenemen. Als u zelf actief 
of passief wil meewerken aan een betere gemeente, 
aarzel dan niet om contact op te nemen met iemand 
van het bestuur of onze mandatarissen. Wil u op de 
hoogte blijven van onze komende activiteiten surf 
dan zeker naar onze website www.lebbeke.n-va.be



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

André geeft de fakkel door aan An
Na twee jaar met verve de N-VA-gemeenteraadsfractie te hebben 
geleid, geeft André Segers de fakkel door aan An Vervliet. 

André Segers: “Het was sowieso mijn bedoeling om in de loop 
van deze bestuursperiode de fakkel door te geven. Ik ben blij 

dat de kaart van verjonging getrokken is. Op deze manier krijgen 
ook jonge mensen de kans om te groeien en ervaring op te doen. Laat het duidelijk zijn: ik blijf zetelen in de N-VA-
gemeenteraadsfractie. De meerderheid is van mij nog niet af.”

An Vervliet: “Ik ben verheugd dat ik het vertrouwen van onze fractie heb gekregen en het voorzitterschap op mij mag 
nemen. We hebben een mooie ploeg van gedreven en bekwame gemeenteraadsleden die ik met fierheid en enthousiasme 
zal aanvoeren.”

Bestuur blundert met parkeervakken
Het beurtelings parkeren wordt in Lebbeke stilaan afgeschaft en dit onder andere op vraag van N-VA-raadslid Raf 
De Wolf op de gemeenteraad van november 2013. “Het halfmaandelijks parkeren is een wet die van kracht is sinds 1 
december 1975. Het parkeren op de rijbaan is dan slechts toegelaten van de 1ste tot de 15de van de maand langs de kant 
met onpare huisnummers en van de 16de tot het einde van de maand langs de kant met pare huisnummers. Het ver-
anderen van kant van de rijbaan moet op de laatste dag van elke periode tussen 19.30 en 20 uur gebeuren. Veel mensen 
vergeten echter hun auto tijdig van kant te wisselen, met als gevolg dat hulpdiensten, lijnbussen, bestelwagens en grote 
auto’s steeds minder vlot de straat kunnen doorrijden, wat tot ergernis van bestuurders kan leiden. Vooral voor de hulp-
diensten zoals brandweer, politie en dienst 100 is dit niet onbelangrijk! 

De N-VA vraagt nu om alle wegen waar het halfmaandelijks parkeren nog van kracht is, in kaart te brengen en indien 
mogelijk deze parkeermodus af te schaffen en te vervangen door parkeervakken. In samenspraak met de bewoners kan 
men dan bekijken aan welke kant van de straat de parkeervakken best voorzien worden.” 

Het N-VA-voorstel kreeg positief gevolg, maar er zijn stevige kanttekeningen. Zo werden in de Leo Duboisstraat parkeer-
vakken voorzien vóór garages! Er is duidelijk een gebrek aan controle door de bevoegde schepen. Dergelijke flagrante 
nalatigheden geven te denken over de bekwaamheid van het schepencollege! Ook in andere straten doet dit fenomeen 
zich voor: Stationsstraat, Bellestraat, Leo Duboisstraat, Fabriekstraat ... De foto’s spreken voor zich.

N-VA schaart zich achter actie behoud ‘t Sasken in Belle
Er is al heel wat om te doen geweest over het behoud van ’t Sasken in Belle: een petitie (die nog tot  
september kan getekend worden in café de Tongenslijper, Dorp in Denderbelle en in café En Passant in 
Mespelare), een optocht, persaandacht, vragen door plaatselijke politici in het Vlaams Parlement, … en dit 
over alle partijgrenzen heen. Een goede zaak, want zeg nu zelf: wie is tegen het behoud van de fiets- en 
voetgangersovergang aan ’t Sas in Belle?

Ook al zijn de werken nog niet voor meteen, het is nú dat we moe-
ten reageren, vooraleer alles beslist is. Daarom hebben de N-VA-
afdelingen van Dendermonde en Lebbeke alle verzuchtingen 
overgemaakt hebben aan het kabinet van Vlaams minister van 
Mobiliteit Ben Weyts. Hij belooft zo vlug mogelijk een gesprek 
met alle betrokken om mogelijke oplossingen te bekijken. Wordt 
vervolgd!

Vanaf 1 april tot en met 4 mei 2015 ligt de kennisgevingsnota voor 
de opmaak van het milieueffectenrapport ter inzage bij de betrok-
ken steden en gemeente (Dendermonde, Aalst en Lebbeke).

Jong N-VA verkoos nieuwe nationale voorzitter
Op 28 februari werd op een Algemene Ledenvergadering in Brussel Dendermondenaar Tomas 
Roggeman verkozen tot nationaal voorzitter van Jong N-VA. Tomas werd gesteund door een 
campagneteam van Arrondissement Dender. Verschillende Jong N-VA-leden uit Lebbeke voer-
den twee maand intensief campagne voor Tomas. Het bestuur van N-VA Denderbelle-Lebbeke-
Wieze en Jong N-VA Lebbeke wenst het nieuwe nationaal Jongerenbestuur veel succes!

N-VA vindt inbreidingsplannen Marga Media 
niet realistisch
De N-VA stemde op de gemeenteraad van januari tegen de plannen om het achterliggende 
binnengebied tussen de Bellestraat en de Kouterbaan (het zogenaamde RUP Marga  
Medina) te ontwikkelen. 

Na onderzoek blijkt namelijk dat enerzijds de sloop van een gebouw én onteigening van 
grond gepland is, wat ons inziens kan vermeden worden, en anderzijds er te veel woningen voorzien worden op een 
te klein stuk grond, wat niet realistisch is. 

N-VA-raadslid Peter Huyck heeft dit dan ook zeer gedetailleerd toegelicht in zijn tussenkomst, die je volledig kan 
terugvinden in de notulen van deze gemeenteraad, punt 9 op blz 15: http://www.lebbeke.be/index.php/component/
edocman/?view=document&id=1839. 

Een voorsmaakje: “Dit ontwerp van RUP, zoals het vandaag voorligt, betekent op geen enkele manier een mogelijke 
meerwaarde voor de ontwikkeling van een goede ruimtelijke visie naar de toekomst van onze gemeente toe. Met 
betrekking tot het voorliggende ontwerp van RUP kunnen we niet akkoord gaan. Niettegenstaande inbreiding een 
duidelijk programmapunt is van onze fractie en we deze ontwikkeling zeer genegen zijn, staat dit individuele dossier 
er volledig los van en voldoet het absoluut niet voor onze fractie.”

Paasactie
Naar aanleiding van Pasen hebben de ‘klokken’ en/of de ‘paashaas’ meer dan 330 zakjes paaseitjes van onze 
eigenste, lekkerste chocolade (zonder chauvinistisch te willen zijn) verdeeld onder onze leden en sympathisan-
ten. Dit werd door iedereen letterlijk en figuurlijk goed gesmaakt! Met dank aan de inpakkers en verdelers!

Peter Huyck

Parlementsleden Goedele Uyttersprot  

en Marius Meremans aan ‘t Sasken

André SegersN-VA tevreden over aanpassingen 
pastorie Lange Minnestraat
N-VA-raadslid André Segers bracht op 3 april, samen met het dienst-
hoofd van stedenbouw van onze gemeente, een plaatsbezoek aan de 
gerenoveerde pastorie van de Minnestraat. “Onder het motto van ‘als 
‘t goed is zeggen wij het ook’, mag ik stellen dat met al mijn opmer-
kingen over de schabouwelijke afwerking voor zover als mogelijk 
rekening gehouden is. De trapleuning is aangepast, de vrij dure 
Legrand kabelgoten zijn nu zeer mooi afgewerkt, vrijliggende kabels 
zijn verdwenen, de talloze gaatjes in de badkamer zijn opgevuld, de 
elektriciteit naast de wastafel is aangepast, de 400V-aansluiting in 
de badkamer is verdwenen, de spleten boven de gordijnkasten zijn 
opgevuld enzovoort. Kortom er is zeer goed en mooi werk geleverd 
nu. Ik ben tevreden!”

Raf De Wolf



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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


