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N-VA-aanpak wordt geSMAAKt
2016 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de terroristische  
aanslagen in Zaventem en Brussel. Het was ook het jaar waar heel wat 
bekende personen overleden. 

Dat het niet al kommer en kwel was, 
bewezen onze atleten op de Olympische 
en Paralympische spelen. Ook op politiek 
vlak viel er heel wat nieuws te rapen. Zo 
bewijzen de cijfers dat de koopkracht is 
gestegen, het aantal faillissementen daalt 
en dat de werkloosheid op zijn laagste 
punt staat sinds lang. Deze regering verzet 
in moeilijke tijden de bakens. Op gemeen-
telijk vlak merken wij dat onze manier 
van werken wordt geSMAAKt! 

De schouderklopjes en vragen die wij van 
onze inwoners krijgen worden talrijker en 

zoals het hoort behandelen wij deze met 
de beste zorg. Hiervoor willen wij jullie 
allen danken en doen wij er alles aan om 
jullie vertrouwen niet te schaden. Ons 
hecht team van raads- en bestuursleden 
zal deze taak ook in het nieuwe jaar  
verder zetten. Ik wens  
ieder van jullie dan 
ook een gezond en 
veilig 2017 toe.

Raf De Wolf 
Voorzitter N-VA  
Lebbeke

Nieuwjaarsreceptie

Noteer alvast vrijdag 27 januari 
2017 in je agenda. Op die dag heten 
we je van harte welkom op onze 
nieuwjaarsreceptie. Tijdens een 
babbel hier en daar, kan je genieten 
van de gezellige sfeer met een lekker 
streekbier of glas wijn (al is er ook 
frisdrank verkrijgbaar). 

Dit jaar komt Peter De Roover als 
BP (Bekende Politieker) één en ander 
vertellen over het reilen en zeilen in 
de Wetstraat. 

Nadien wordt de sfeer wat  
luchtiger dankzij een BW  
(Bekende Wiezenaar): de enige 
echte Raf Coppens komt de avond 
afsluiten.

Zorg dus dat je erbij bent vanaf  
20 uur op 27 januari in de boven-
zaal van CC De Biekorf!

Interesse in de nieuwsbrief ’t Wielebelleke  Digitaal? Stuur uw gegevens naar: rudi.cogen@n-va.be.

Uit de Wetstraat

Huwen buiten de eigen gemeente
Momenteel moet een koppel dat wil trouwen aangifte 
doen in de gemeente waar één van de twee woont. 
Hetzelfde geldt voor het huwelijk zelf. Wie in het 
buitenland verblijft, heeft echter een veel ruimere 
keuze. Goedele Uyttersprot wil ook alle inwoners 
die keuze geven. De aangifte zal nog volgens de 
huidige regels verlopen, maar de voltrekking van het 
huwelijk kan in een andere gemeente gebeuren.

“Daar is veel vraag naar”, weet 
Goedele Uyttersprot. “Veel koppels 
willen graag in het huwelijksboot-
je stappen in de gemeente waar ze 
elkaar leerden kennen of waar ze  
(samen) hun jeugd beleefden.  
Kunnen trouwen in de gemeente 
waar je een band mee hebt, kan deze 
mooiste dag volmaakt maken.”

Goedele Uyttersprot
Kamerlid en OCMW-raadslid

VRIJDAG
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CC De Biekorf

staatssecretaris voor Asiel en Migratie
Praatavond met Theo Francken,
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Vernieuwd noodoproepsysteem rusthuis is wel érg duur
Het is voor oudere mensen niet altijd even gemakkelijk om iemand te verwittigen als ze gevallen zijn. Daarom 
bestaat er in het rusthuis ‘Hof ter Veldeken’ een noodoproepsysteem. Maar het bedrijf dat hiervoor instaat, 
liet in mei weten dat het huidige systeem vanaf eind maart niet ondersteund kan worden wegens ‘uitputting 
van de wisselstukken’. Het alternatief? Een volledig nieuw systeem. Bij dezelfde firma!
Het OCMW ontving op 9 september de prijsofferte daarvan. 
Geraamde kostprijs: net geen 100 000 euro. De offerte van de 
firma zou marktconform zijn in vergelijking met offertes van 
andere firma’s uit 2013 en 2015. De N-VA-fractie heeft echter een 
aantal stevige vragen en bemerkingen bij hoe het dossier werd 
ingediend.

  Is de offerte wel marktconform? Want de prijzen worden ver-
geleken met offertes van twee en drie jaar geleden.

  Waarom werden geen andere firma’s aangeschreven om een 
offerte in te dienen?

  De meerderheid beweert dat het dossier wegens hoogdrin-
gendheid goedgekeurd moet worden. Maar waarom wachtte 
men dan vijf maanden om het dossier aan de OCMW-raad 
voor te leggen?

  Met de geplande nieuwbouw -die in 2018 moest starten- in 
het achterhoofd, vroegen we of het vernieuwde systeem ook 
daar gebruikt zal worden. Het verrassende antwoord luidde: 
‘neen’.

N-VA Lebbeke is ervan overtuigd dat de veiligheid van de rust-
huisbewoners boven alles gaat. Maar de wijze waarop de meerder-
heid dit dossier aanpakt, roept te veel vragen op! Wij volgen dit 
daarom kritisch verder op.

N-VA trakteert 75-plussers op 
Sint-Maarten
Naar jarenlange traditie trakteerde 
de N-VA ook dit jaar alle 75-plus-
sers in Denderbelle op wat lekkers 
van Sint-Maarten. Tijdens de 
ochtend van 11 november deelden 

we maar liefst 175 ambachtelijke 
speculozen uit. Al werd de lekkernij 
niet in hun schoentje gelegd, toch 
werden ze (meestal) even graag via 
de voordeur in ontvangst genomen!

Zwerfvuilactie houdt Lebbeke proper
Jong N-VA Lebbeke trok eropuit met iets minder jonge N-VA’ers om zwerfvuil in onze gemeente 
op te ruimen. We bedanken iedereen die mee hielp om Lebbeke proper te houden!

Veel blije  
gezichten op 
spaghettizwier
De N-VA-spaghettizwier 
was alweer een groot suc-
ces: maar liefst 598 mensen 
genoten van een lekkere 
spaghetti of croque. Een 
dikke dankjewel hiervoor! 

Wie de tombola wou 
winnen, moest het gewicht 
raden van een goed gevulde 
mand huishoudproducten. 
Het juiste antwoord was 
19,134 kg. De familie  
Aerts-Segers zat er het 
dichtste bij en mocht de 
mand mee naar huis ne-
men. Proficiat!

  Pieter Paul Moens met N-VA-staatssecretaris voor Gelijke 
Kansen Elke Sleurs.

  De N-VA-raadsleden willen dat dit dossier ten gronde wordt  
bekeken.

Zonder woorden

Lebbekenaar zet European 
Disability Card op de sporen
Op 10 oktober werd een akkoord ondertekend dat de European 
Disability Card in België mogelijk maakt. Onze eigenste Pieter 
Paul Moens, die zelf een autismespectrumstoornis heeft, was hier 
een voortrekker in. Hij reageert dan ook verheugd bij dit nieuws.
“Ik ijverde al erg lang voor deze kaart”, zegt Pieter Paul.  
“Toen ik het negen jaar geleden voor het eerst voorstelde, kreeg 
ik al snel de steun van parlementslid Helga Stevens. Nu zorgt 
staatssecretaris Elke Sleurs ervoor dat de kaart realiteit wordt. 
Dit is een belangrijke stap die mensen met een beperking écht 
vooruit helpt.” 
De kaart bewijst dat mensen met een beperking als dusdanig  
erkend zijn in België. Hiermee komen ze in alle deelnemende lan-
den in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere 
voordelen op vlak van cultuur, vrije tijd en sport. In de toekomst 
komen daar nog andere domeinen bij.  
Naast ons land stappen ook Slovenië, Malta, Cyprus, Finland, 
Italië, Estland en Roemenië in dit Europese project. Meer landen 
zullen ongetwijfeld volgen.

Zoals we in het vorige Wiele-
belleke al vermeldden, wordt 
de vroegere vestiging van De 
Saedeleir (Fabriekstraat, Heizij-
de) ontwikkeld als woonproject 
(RUP Patmoes). Hier zouden 
een sportschuur, een aantal 
percelen voor kmo’s en een 
woon/villazone komen. Ter 
compensatie van deze nieuwe 

woonzone wordt bij tientallen 
inwoners van Lebbeke, Belle 
en Wieze een stuk bouwgrond 
omgezet naar park- of tuin-
grond. Hun perceel wordt daar-
door uiteraard minder waard. 
Het bedrijf (dat naar Wallonië 
verhuist) strijkt zo alle winsten 
op terwijl de inwoners verlies 
lijden. Kan niet, vindt de N-VA.

Bewoners zijn  
grote verliezers

Burgemeester wil geen cake en  
maaltijden uit Delhaize Stationsstraat
Toen N-VA-gemeenteraadslid Raf De Wolf voorstelde om de succes-
volle speelpleinwerking van Zulderkipken te verhuizen naar de ge-
bouwen van het voormalige SK Lebbeke, stuitte dit op een ‘njet’ van 
de burgemeester. Volgens hem zou dit slecht zijn voor de handelaars in 
de Stationsstraat. Groot is dan ook onze verbazing dat diezelfde bur-
gemeester de cultuurdienst expliciet verbiedt om aankopen te doen bij 
de Delhaize in diezelfde Stationsstraat. Maaltijden en cake voor het 
komende seniorenprogramma mogen volgens het schepencollege na-
melijk niet bij Delhaize aangekocht worden. Toen Raf De Wolf hier-
over een vraag stelde op de gemeenteraad, verklaarde de burgemeester 
dat alle zelfstandigen aan bod moeten komen. Maar blijkbaar geldt dit 
enkel in deze zaak. Het is een publiek geheim dat de burgemeester en 
de Delhaize in de Stationsstraat in een aantal dossiers recht tegenover 
elkaar staan. We vinden het bovendien vreemd dat de schepen van 
Middenstand uit de lucht viel over deze beslissing. De N-VA vindt dat 
persoonlijke aversies of conflicten niet mogen leiden tot commerciële 
afstraffing van handelszaken.

Lebbeke beweegt
Welkom in de gemeente met smaak
Wie vanuit Sint- 
Gillis Belle  
binnenrijdt, kan  
er niet naast kij-
ken: een bord dat 
trots verkondigt  
‘Welkom in de  
gemeente met 
smaak’. Leuk  
initiatief, maar in 
plaats van de kerk 
van Denderbelle, 
prijkt hier een foto 
van de kerk van 
Wieze …



n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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

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 toegangsrecht 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:     /     /


