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’T WIELEBELLEKE WIEZE
LEBBEKE
DENDERBELLE

Beste Lebbeke-,  
Belle- en Wiezenaar

De renovatie van het gemeentehuis, 
de introductie van fietsstraten en de 
afschaffing van de algemene gemeente- 
belasting. Het zijn maar enkele van 
de projecten die de meerderheid dit 
najaar bezighouden. 

Nu de feestdagen weer aangebroken 
zijn, is onze gemeente opnieuw in de 
ban van de warme sfeer en gezellig-
heid van het kerstdorp en de ijspiste. 
Het gemeentebestuur koos ervoor 
extra patrouilles in te zetten om een 
optimale veiligheid te garanderen.

Noteer alvast in uw agenda: op  
10 januari om 19.30 uur klinken we  
op het nieuwe jaar in CC De Biekorf  
in aanwezigheid van Vlaams volks- 
vertegenwoordiger en onderwijs- 
specialist Koen Daniëls. 

Namens N-VA Lebbeke wens ik u 
graag een fijn eindejaar!

Klaas De Smedt
Voorzitter  
N-VA Lebbeke

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Bent u geïnteresseerd in onze  
activiteiten en weetjes? Schrijf 
u dan in voor onze maandelijkse 
digitale nieuwsbrief. U vindt een link 
terug onderaan op onze  
website: www.n-va.be/lebbeke

6 miljoen euro voor (her)aanleg van 
wegen, fiets- en voetpaden
Het was een druk besproken item tijdens 
de verkiezingsperiode en ook onderzoek 
gaf al aan dat er in onze gemeente nog veel 
werk op de plank ligt voor het vernieuwen 
van onze wegen. De N-VA luistert naar de 
stem van de kiezer en stelt dan ook alles in 
het werk om zoveel mogelijk straten op te 
frissen. 

Zo trekken wij in het nieuwe meerjaren-
plan liefst 6 miljoen euro uit voor investe-
ringen in de heraanleg van wegen, fiets- en 
voetpaden. De ambitie is er en wij doen er 
alles aan om onze belofte na te komen.

Een blik op de planning:
•  Na de grote werken in Denderbelle-Dorp 

pakken we de Kapellenstraat/Hoogstraat 
tot en met de grens van Wieze aan.  
Er komen ook volwaardige fietspaden.

•  Onder andere de Leo Duboisstraat, 
Blijstraat, Kakemanstraat, Kleine  
Snijderstraat, Bontegem en Rooien  
krijgen een nieuwe asfaltlaag.

•  Voor de Lange Molenstraat en  
Rossevaalstraat staan nieuwe rioleringen 
(en een nieuw wegdek) gepland.

•  In de Opstalstraat vernieuwen we de 
fietspaden en mogelijk ook het volledige 
wegdek.

•  De Dendermondsesteenweg krijgt vanaf 
het rondpunt tot aan het kruispunt van  
de N41 nieuwe fietspaden. Op ons  
aandringen neemt het Agentschap Wegen 
en Verkeer die aanpassing mee in haar 
investeringsplannen. De werken zijn 
gepland voor 2021.

Bovenop het budget in ons meerjarenplan 
voorzien we ook nog een jaarlijks budget 
van 700 000 euro voor kleinere  
herstellingswerken aan wegen  
en voetpaden. Met al die  
inspanningen willen wij onze  
gemeente proper en veilig  
maken.

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Raf De Wolf, burgemeester

Vrijdag 10 januari 2020
Deuren: 19.30 uur

Terraszaal CC De Biekorf,  
Stationsstraat 23

Koen Daniëls
GastsprekerMuzikale omlijsting: Eddy Aelbrecht

N-VA Denderbelle-Lebbeke-Wieze nodigt u uit

Nieuwjaarsreceptie



N-VA gaat leegstand tegen en beschermt open ruimte
De leegstand bestrijden is één manier om de open ruimte in onze gemeente te beschermen. 
Daarom voeren we een heffing in op leegstaande en verwaarloosde gebouwen.

Betonwoede in Lebbeke
Misschien las u in de pers al over de betonwoede in Lebbeke. Overal in onze gemeente rijzen appartementen en nieuwe woningen 
uit de grond en dat al verschillende jaren. De voorbije tien jaar werden jaarlijks 71 bouwvergunningen voor nieuwbouw afgeleverd. 
Daardoor wonen er in onze gemeente momenteel 31 personen per hectare, terwijl dat in vergelijkbare gemeenten slechts 25 personen 
per hectare zijn. 

Veel nieuwbouw wil ook zeggen dat er meer open ruimte wordt ingenomen. Wie landelijk wil wonen, kiest niet voor een drukke stad. 
Maar om het landelijke te behouden, moeten we het aantal vergunningen wel onder controle houden en ervoor zorgen dat niet alle 
open ruimte verdwijnt voor woningen. 

Leegstaande woningen zijn gemiste kans
Hoe gaan we het verdwijnen van open ruimte voor nieuwbouw tegen? Eén manier is om leegstaande woningen opnieuw op de markt 
te brengen voor renovatie. Momenteel staan in onze gemeente meer dan 1 100 panden leeg. Mooie huizen met karakter, die na  
verschillende jaren leegstand en verloedering een onaantrekkelijke en vuile indruk geven van de buurt. Gevolg is een negatieve  
impact op de leefomgeving en een gemiste kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een woning. 

Om die leegstand tegen te gaan voeren we een heffing in op leegstaande en verwaarloosde gebouwen. Zo stimuleren we eigenaars om 
hun eigendom te verbouwen of te verkopen. Hopelijk sparen we op die manier alvast 1 100 percelen open en groene ruimte uit.

Zwerfvuilpeters en -meters in actie
Het is in Lebbeke, Wieze en Denderbelle heerlijk wandelen langs de trage wegen.  
Ook al kom je nog al te vaak zwerfvuil tegen. Zwerfvuilmeters  en -peters gaan die 
afvalberg te lijf, gewapend met een grijptang, handschoenen en vuilzakken. 

Onze bestuursleden Carin Meert en Vincent De Wolf zorgen samen met maar liefst 114 
anderen voor een propere buurt. Buiten logistieke steun zorgt de gemeente ook voor een 
zwerfvuilactie en voor camera’s om repressief op te treden. We maken ook werk van een 
slim vuilbakkenplan. Daarnaast vragen we aan de gemeente om meer moeite te doen om 
de vervuiler effectief te identificeren. 

Wilt u Lebbeke, Wieze of Denderbelle ook graag mee proper houden? Meld u dan  
aan bij de milieudienst en word ook zwerfvuilmeter of -peter. Meer info via:  
www.lebbeke.be/zwerfvuilpeter-of--meter-iets-voor-jou

  N-VA-bestuursleden Carin Meert en Vincent 
De Wolf zetten zich samen met 114 andere 
inwoners in voor een propere gemeente.

Bezige bijtjes bij N-VA Lebbeke

  Auteur Harry De Paepe was 
te gast bij Jong N-VA.

  Naar jaarlijkse 
traditie nam ook 
de N-VA deel aan 
de gemeentelijke 
zwerfvuilactie.

  Jong N-VA Lebbeke en Dendermonde 
ruimen samen zwerfvuil op, over de 
gemeentegrenzen heen.

  Alle 75-plussers uit de Sint-Maartenparochie 
Denderbelle ontvingen een lekkere speculoos.
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Eenvoudigere regeling voor belastingen
Zoals aangekondigd in ons verkiezingsprogramma kiest de N-VA voor een eenvoudigere en efficiëntere regeling van de  
gemeentelijke belastingen. We heffen de gezinsbelasting op en verhogen de opcentiemen. Zo kunnen we de belastingen  
kostenefficiënter en sneller innen.
Lebbeke is zowat de enige gemeente in de regio waar nog een  
‘gezinsbelasting’ bestaat (de vroegere milieubelasting). Die  
gezinsbelasting bedraagt 110 euro per gezin en brengt jaarlijks 
900 000 euro in het laatje. De opbrengsten ervan zijn, samen met 
die van de aanvullende personenbelastingen en de opcentiemen 
op onroerende voorheffing, de voornaamste bron van inkomsten  
voor de gemeente. Daarmee betaalt de gemeente de algemene 
werking, het personeel, wegen, gebouwen, toelagen, subsidies, 
enzovoort.

Minder kosten
Maar de gemeente maakt ook 260 000 euro aan administratieve  
kosten om de gezinsbelasting te innen. Denk bijvoorbeeld aan 
software, het personeel, het versturen van de aanslagbrief, 
herinneringen, niet-inbare vorderingen … Daarom willen we de 
gezinsbelasting schrappen. De inkomsten blijven wel nodig om 
de werking van de gemeente te financieren, en dus verhogen we 

de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Door die aanpas-
sing kunnen we de belastingen gemakkelijker innen. De nieuwe 
regeling is kostenefficiënter, sneller en eenvoudiger.

Nadeel is wel dat de verhoging van de opcentiemen enkel geldt 
voor eigenaars van een woning of onroerend goed. Wie een huis 
huurt en geen eigendommen heeft, betaalt dus geen opcentiemen.  
Vaak zijn dat personen en gezinnen die (nog) geen eigen huis 
hebben aangeschaft. Ook de tien gratis zakken vallen weg. 

Opcentiemen worden berekend op het niet-geïndexeerd  
kadastraal inkomen (KI) van uw woning. In veel gevallen komt 
de nieuwe regeling nog altijd goedkoper uit door het wegvallen 
van de gezinsbelasting. Wie een persoonlijke simulatie wil  
maken van zijn eigendom, kan dat via deze link:  
belastingen.fenb.be/ui/public/ov/simulatie

Jong N-VA  
Lebbeke heeft 
nieuw bestuur
Onze plaatselijke N-VA-leden van 16  
tot 31 jaar jong mochten onlangs een 
nieuw jongerenbestuur kiezen. Brent 
Roelandt (21), student bestuurskunde 
en publiek management, mag zijn taak 
van voorzitter verderzetten. 

Hij krijgt daarbij de steun van kersvers 
ondervoorzitter Yotta Tharrouniatis. 
Yotta is 23 jaar jong en van Griekse 
afkomst. De functie van secretaris gaat 
naar de 24-jarige Bellenaar Evert Van der 
Poten. Sébastien De Mey (25) blijft op zijn 
beurt de schatbewaarder van de afdeling. 

Met Klaas De Smedt (25) en Seppe  
Klinckaert (20) als bestuursleden gaat 
de nieuwe ploeg er voluit tegenaan. Jong 
N-VA wil haar stempel drukken op 
het beleid en van de gemeente een nog 
aangenamere plek maken om te wonen, te 
werken en zich te amuseren.

Bloemen voor Wapenstilstand
Op 11 november legde Jong N-VA Lebbeke bloemen neer aan verschillende herdenkingsmonumenten voor gesneuvelde soldaten. 
Onder andere het monument aan de kerk van Lebbeke, de graven op het kerkhof van Wieze en de herdenkingsplaat aan de kerk 
van Denderbelle kregen een bloemetje. 

“Zo brengen we hulde aan de gesneuvelde soldaten – en met uitbreiding aan alle soldaten – die voor onze vrijheid hebben  
gestreden”, zegt voorzitter 
Brent Roelandt. De jongeren 
kregen bij elk van de monu-
menten ook een korte uitleg 
over de historiek ervan en 
over de wereldoorlogen.

  Van links naar rechts: Sébastien De Mey, 
Yotta Tharrouniatis, Seppe Klinckaert, Brent 
Roelandt, Klaas De Smedt en Evert Van der 
Poten.

www.n-va.be/lebbeke
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


