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Veilig thuis in een welvarend Lebbeke

Het is gebeurd. De teerling is geworpen. Dankzij  
uw stem zette N-VA Lebbeke opnieuw een mooi  
verkiezingsresultaat neer.

Op verkiezingsavond werd al snel duidelijk dat de N-VA de 
meeste raakvlakken had met CD&V en sp.a-Groen. De keuze  
voor die meerderheid was dan ook de meest voor de hand liggende.

Voor onze partij is het de eerste keer dat we deelnemen aan de 
meerderheid. We zijn dan ook enorm fier en zeer gemotiveerd 
om ons uiterste best te doen. Voor u en met u!

Het wordt een boeiende periode, waarin we ons lokaal verhaal 
willen vertellen en waarmaken. Een verhaal waarin luister- 
bereidheid en dialoog centraal staan.  
 
Vol energie en moed willen wij samen bouwen aan een mooiere, 
groenere, veiligere gemeente. We hebben er zin in!

Niet alleen voor de gemeente, ook voor de provincie bracht u uw 
stem uit. Ook daar scoorde de N-VA. Vanaf 2021 zal An Vervliet 
zetelen als gedeputeerde in de raad van bestuur van de provincie.

We bedanken graag ons bestuur, de kandidaten en al onze  
kiezers voor het vertrouwen. Met veel enthousiasme grijpen  

we de kans die u ons gegeven hebt om onze gemeente op weg  
te zetten naar de beloofde verandering.

Van harte bedankt!

Raf De Wolf en Goedele Uyttersprot 

Word lid van

Ben je 30 jaar of jonger, geïnteresseerd in  
politiek en wil je daar iets mee doen? Dat kan!  
Jong N-VA Lebbeke is een groepje van gedreven 
jongeren die hun maatschappelijke betrokkenheid 
tonen door verschillende lokale activiteiten te 
organiseren. Denk bijvoorbeeld aan acties voor 
het goede doel, ondersteuningsacties voor lokale 
handelaars … 

Is dat ook iets voor jou? Stuur dan snel een mailtje 
naar brent.roelandt@n-va.be

Goedele Uyttersprot en Raf De Wolf 
danken u voor het vertrouwen.

Interesse 
in onze nieuwsbrief?

’t Wielebelleke  
Digitaal 

Stuur uw gegevens naar: 
rudi.cogen@n-va.be

Beste Belle-, Lebbeke- en Wiezenaar,
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An Vervliet wordt vanaf 2021 
gedeputeerde in de provincie.

De N-VA zal ook op provincieniveau deel uitmaken van de meerderheid en gaat in zee met CD&V 
en Groen. Onze partij levert twee gedeputeerden: Kurt Moens uit Evergem en Annemie Charlier uit 
Sint-Niklaas. Annemie zal na twee jaar de fakkel doorgeven aan An Vervliet. 

An Vervliet is momenteel fractieleider in de gemeenteraad en werd herverkozen voor zowel de gemeente- 
als de provincieraad. Op de provinciale lijst kreeg ze maar liefst 4 923 stemmen. Zij kiest ervoor om te 
zetelen in het provinciebestuur en zal haar gemeenteraadsmandaat afstaan aan een van onze gemoti-
veerde opvolgers. Vanaf 2021 wordt zij binnen de provincie gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning, 
Erfgoed en Recreatiedomeinen. 

Meer info over het bestuursakkoord vindt u op www.n-va.be/oost-vlaanderen

N-VA in de provincie

In 2012 maakte de N-VA, met Karel Uyttersprot als lijsttrekker, een zeer grote sprong voorwaarts: van één naar acht zetels. De N-VA behaalde toen 
28,4 procent van de stemmen. Nu behalen we 26,9 procent. Slechts 51 stemmen minder dan de vorige keer, maar die kosten ons wel een zetel.  
Dat is nu eenmaal een gevolg van het kiessysteem.

Op 14 oktober was Open Vld de grootste verliezer in stemmenaantal. De partij gaat er 320 stemmen op achteruit. De kloof tussen Open Vld en de 
N-VA was in 2012 nog 3,6 procent. Nu nog amper 1,7 procent, ofwel 218 stemmen.

Van vrienden, kiezers en andere partijen horen wij in de sociale media en op straat niets dan lof over de campagne van de N-VA en over onze  
teamgeest. Onze campagne was het werk van iedereen samen. Het teamwerk wierp ook zijn vruchten af in de resultaten:
• Raf en Goedele, ons lijsttrekkersduo, halen op 15 stemmen na een gelijke score. Dat geeft aan dat onze ‘tandem’ werkt.
•  Alle kandidaten scoren. Niemand scoort beneden de 300 voorkeurstemmen, wat betekent dat er solidair gekozen werd. Geen enkele partij doet  

op dat vlak beter.

Met een score van 26,9 procent van de stemmen, haalt N-VA Lebbeke andermaal het beste N-VA-resultaat binnen de tien gemeenten van het  
arrondissement Dendermonde. N-VA Dendermonde (22,4 procent) en Buggenhout (22 procent) vervolledigen de top drie.

De N-VA zit in de meerderheid in zes van de tien gemeenten uit het arrondissement.

Ook onze kandidaten Rony De Wolf en Karel Uyttersprot behaalden een prachtig kiesresultaat. Helaas kunnen ze geen mandaat opnemen in de 
gemeenteraad omdat er al familieleden zetelen. Maar niet getreurd: zij nemen een andere verantwoordelijke taak op zich.

Verkiezingsweetjes

Op 14 oktober kwam onze 
droom uit. 3 623 keer bedankt!
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N-VA in het schepencollege

N-VA in de gemeenteraad

Burgemeester (2019-2021)
Bevoegdheden: politie, brandweer, veiligheid, 
communicatie, openbare werken, technische 
dienst, kerkhoven, personeel en bevolking

Eerste schepen (2022-2024)
Bevoegdheden: mobiliteit, ruimtelijke  
ordening, patrimonium, informatica,  
begroting en financiën en Autonoom  
Gemeentebedrijf (CC De Biekorf)

Ik ben zeer vereerd de eerste N-VA-burgemeester van 
Lebbeke te mogen zijn en kijk er dan ook naar uit om 
er, allemaal samen, iets moois van te maken.

Raf De Wolf

Reinout is onze eerste nieuwkomer. 
Hij draait al een tijdje mee binnen het 
bestuur en wordt gewaardeerd omwille 
van zijn realistische vastberadenheid.

Met zeer veel goesting ga ik er samen met een  
nieuwe, verjongde ploeg tegenaan! Bedankt aan al  
diegenen die ons het vertrouwen hebben gegeven!

Reinout De Mol

Peter is huidig gemeenteraadslid. 
Hij is onze specialist op het vlak van 
ruimtelijke uitvoeringsplannen en 
andere grondgebiedszaken. Vanaf  
1 januari wordt hij de ‘nestor’ van 
onze fractie.

Ik ben zeer tevreden dat ik opnieuw deel mag  
uitmaken van de gemeenteraad. Vooral omdat  
we deze keer mee aan het stuur zitten. Een nieuwe 
uitdaging waar ik naar uitkijk.

Peter Huyck

Tweede schepen (2019-2024)
Bevoegdheden: sport, jeugd, 
speelpleinen, onderwijs,  
middenstand, kmo’s, lokale  
economie, leefmilieu,  
dierenwelzijn en juridische  
aangelegenheden

Ik ben bijzonder blij met het pakket aan bevoegdheden 
waarvoor we verantwoordelijk worden. De komende  
weken werken we dat verder uit in een beleidsplan,  
in nauwe samenwerking met ons bestuur.

Goedele Uyttersprot

Bo is het tweede nieuwe gezicht 
en met haar 28 jaar ook onze 
jongste telg. Net als Reinout is 
ook zij gedreven om haar eerste 
stappen in de gemeenteraad te 
zetten.

Het is een hele eer om op deze jonge leeftijd al deel 
te mogen uitmaken van de gemeenteraad. Ik ben dan 
ook van plan om me de komende jaren met veel  
gedrevenheid in te zetten voor onze gemeente!

Bo Macharis

Nele zetelt op dit moment 
ook in de gemeenteraad. Ze is 
verheugd met deze gemotiveerde 
ploeg te mogen meewerken en te 
proeven van een totaal andere 
bestuursstijl.

Zeer benieuwd kijk ik uit naar de nieuwe wind die 
door onze gemeente zal waaien! Hopelijk kunnen we 
alle inwoners dichter bij de politiek brengen en  
voelen zij zich meer betrokken.

Nele Bosman

Evy is ons derde nieuwe gezicht. Zij is jong, gedreven en klaar om de 
lokale politiek te ontdekken.

Ik ben heel trots dat ik deel mag uitmaken van deze enthousiaste 
groep en wil er dan ook met volle goesting invliegen.

Evy Van Ransbeeck



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.

van Vlaanderen weer een 
topsportland.

en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /
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