
Standvastigheid, betrouwbaarheid, 
De N-VA is ongetwijfeld dé grote
overwinnaar van de verkiezingen
van juni. 
Zij springt van 5 naar 16 zetels en
wist 537 040 kiezers achter zich te
krijgen!
Hiervan worden er drie zetels
gehaald in Oost-Vlaanderen, wat
een opmerkelijk succes is. 
Onze verkozenen zijn Helga
Stevens, Lieven De Handschutter
en Matthias Diependaele.

SP.A  ( - 5 zetels), Open VLD (-4 zetels ), en vooral Vlaams Belang
(-11 zetels) zijn de grote verliezers.
CD&V gaat er licht op vooruit en is de grootste partij met 23.1 %

van de stemmen en 31 zetels.
Lijst Dedecker blijft beneden de verwachtingen met 7.7% en 8

zetels.

Onze regio deed het voor de N-VA zeer goed. Het Vlaams
gemiddelde bedraagt 13.1%, in het kanton Dendermonde
scoren wij 13.2%.  

Het hoeft niet gezegd dat de N-VA het bijzonder goed deed in
Antwerpen, met 16.1%, waar voorzitter Bart De Wever 123.155
stemmen achter zijn naam krijgt.

N-VA Lebbeke, maar vooral onze plaatselijke kandidaat André
Segers, die als nieuwkomer een mooie persoonlijke score opte-
kende, wil al de kiezers bedanken voor hun steun en stem.  

Het is evident dat de N-VA als grote overwinnaar deel uitmaakt
van de nieuwe Vlaamse regering, om zo haar programma te helpen

realiseren!

Op dinsdag 
7 juli te 20 uur

Zaal
STEENPOORT

Kerkstraat 115
Dendermonde

Georganiseerd door 
Jong N-VA DENDER

Lebbeke
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N-VA dé grote overwinnaar 
van de verkiezingen!

V.U. Hugo De Mol
Baardegemsestraat 33A
9280 Lebbeke

‘T WIELEBELLEKE

11 juli viering
Bart De Wever

André Segers

Matthias               Helga                  Lieven
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De grote vakantie staat voor de deur, voor vele kin-
deren een leuke tijd om te spelen en te ravotten.

Onze gemeente telt een aantal speelterreinen,  waar zij
hun gang kunnen gaan.

Een aantal speelterreinen en speeltuigen zijn echter aan
een grondige opknapbeurt toe.  
Els Sinnaeve, OCMW-raadslid, woont in het Meysveld en
had de slechte toestand vastgesteld in het speelterrein op
het Meysveld. Foto’speelveld Meysveld

Goedele Uyttersprot vroeg tijdens de gemeenteraad
van mei om, tegen 1 juli 2009, alle speelterreinen  te
willen opruimen en alle speeltuigen op te knappen
of te vernieuwen.
De burgervader beloofde dat er tegen het begin van
de grote vakantie een grote opkuis komt.  Dit gaat
volgens Goedele Uyttersprot niet ver genoeg: een
meer dan regelmatige controle en het vervangen van
de speeltuigen en zitbanken die stuk zijn is meer dan
nodig.

Tijdens de gemeenteraad van mei kaartte Goedele
Uyttersprot ook de parkeersituatie Hof Ter Burstbaan
aan.
Sinds de verbreding van de Hof Ter Burstbaan is ook par-
keren in deze straat toegelaten. 
Er stellen zich echter problemen wanneer er voertuigen
langs beide zijden van de straat geparkeerd staan. Dit
heeft voor gevolg dat men tussen de wagens moet sla-
lommen en dat  de hulpdiensten niet doorkunnen als er
wagens staan langs beidezijden van de weg.

Goedele stel-
de voor om
het parkeren
slechts langs
één kant van
de straat toe
te staan. De
burgemeester
erkende het
probleem en beloofde naar een oplossing te zoeken. 

Grote opruimbeurt en 
vernieuwing speelpleinen Lebbeke

De N-VA is verheugd dat er een verkeersverbod komt
voor vrachtwagens langs de Omleidingsweg te Lebbeke.
De verkeersveilgheid is er, vooral voor fietsers en voet-
gangers, ronduit slecht. Ook voor de automobilist laat de
zichtbaarheid dikwijls te wensen over.

Vrachtwagens
parkeren er op
het voet/fiets-
pad en vormen
dikwijls, maar
vooral tijdens
het week-end
en feest-of ver-
lofdagen, een
gordijn van
opliggers.

Dit verbod moet dan ook de verkeersveilighed ten goede
komen.

Dit verbod moet ook kunnen afgedwongen worden. Wij
verwijzen hierbij naar een gelijkaardig voorbeeld in
Lokeren waar een speciaal verkeersverbod verwijst naar
een boete van 100 €.
Waar moeten de vrachtwagens dan heen? Een aantal
transporteurs uit eigen regio beschikken zelf over vol-
doende ruimte om hun wagens te parkeren, en zo hoort
het. 

Voor andere transporteurs of vreemde vrachtwagens  kan
een betaalparking worden aangelegd, op eigen initiatief
of bijvoorbeeld in samenspraak met de Stad
Dendermonde. 

Verkeersverbod vrachtwagens Omleidingsweg Lebbeke

GOED BESTUUR?????????
Zoals u allen wellicht hebt vernomen zijn onbekenden er met de kluis in cc De Biekorf vandoor gegaan.  

De kluis was nog niet ingemetseld, het alarmsysteem werkte nog niet (na anderhalf jaar) en er was al 
2 maanden een toegangssleutel zoek.  

In de kluis zat 3.600 euro cash, een envelop met een onbekende (!!!????) inhoud en twee lopers die toegang 
verschaffen tot alle buitendeuren van het centrum.  Hierdoor moesten alle sloten worden vervangen (kostprijs?).

Tot wat een zo geroemd ‘goed’ bestuur leiden kan.  Wie draagt hier de verantwoordelijkheid?
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Tekort van + 2 miljoen euro .
N-VA vreest voor belastingverhoging.

De kas van de gemeente Lebbeke kent een structu-
reel tekort van 2 miljoen euro!

Dit betekent dat het jaarlijks weerkerend  tekort min-
stens 2 miljoen bedraagt waarvoor een oplossing moet
gevonden worden, een bedrag dat nog zal toenemen. 
Het schepencollege zou hierover crisisberaad houden.
Als oorzaak voor deze steeds weer groter wordende
schuld wordt gewezen op het zware gat dat het cul-
tuurcentrum De Biekorf, in de gemeentekas sloeg.
N-VA heeft de oprichting van een cultureel centrum op
maat van de gemeente steeds genegen geweest, maar
heeft zich ook gekant tegen het megalomane project. 
De Biekorf is veel te groot en veel te hoog gegrepen
voor een gemeente van 17 500 inwoners. 
De bouwkosten, belangstelling, management, exploi-
tatie van de cafetaria,… zijn een belangrijke  oorzaak
van de financiële kater waarmee de Lebbekenaren nu
opgezadeld worden.

Zoals in elk goed huishouden gebeurt, moet de
gemeente de tering naar de nering zetten en bezuini-
gen.

De Lebbekenaar betaalt reeds de hoogste belastingen
uit de regio: zowel inzake onroerende voorheffing als
de personenbelasting behoren wij tot de top-betalers.
Daarnaast kent Lebbeke het grootste aantal verschil-
lende belastingen in vergelijking met de ruime omge-
ving.

De N-VA wijst dan elke belastingverhoging ,om deze
jaarlijks weerkerend put te vullen,  dan ook resoluut af
maar vraag een gezond en realistisch beleid.
Daarnaast leidt de hoge kost van de prestigeprojecten
er toe dat er geen geld meer is voor andere noodzake-
lijke investeringen als voet- en fietspaden, veilig ver-
keer, degelijke speelpleinen, sociale maatregelen…

Financiele crisis in Lebbeke;

Burgemeester meet met twee maten 
en twee gewichten:

Op verkiezingsdag werd vastgesteld dat alle partijen
zich strikt hebben gehouden aan het niet-plaatsen van
propagandamateriaal in de buurt van de stemlokalen,
behalve de open-VLD.  
Het meest opvallende was de aanhangwagen geplaatst
aan het stemlokaal aan het sportcomplex.  Zoals u op
bijgaande foto's kan vaststellen was het onmogelijk om
het voetpad te gebruiken.  Voetgangers dienden uit te
wijken en de rijweg te gebruiken.  Toen wij de politie
hierop attent maakten kregen we als reactie 'hij is onze
baas'.  Ook de zonechef hebben wij persoonlijk aange-
sproken.  Toen de aanhangwagen niet werd verplaatst
heeft de N-VA, bij monde van OCMW-raadslid Els
Sinnaeve, klacht neergelegd bij de politie, die de nodige
vaststellingen heeft gedaan.
Merkwaardig is wel dat de twee voorbije verkiezingen,
in dezelfde buurt, een wagen met N-VA affiches, die op
een reglementaire manier geparkeerd stond zich diende

te verplaatsen op een
afstand van mini-
mum 150 m van het
kieslokaal. De eige-
naar werd door de
politie om 6 u ’s mor-
gens uit bed gebeld
met de melding dat
de wagen zou weg-
getakeld worden…. 

De N-VA-Lebbeke vindt het onverantwoord dat de bur-
gemeester, die als hoofd van de politie moet instaan
voor de veiligheid, een aanhangwagen gedeeltelijk
plaatst op het voetpad, zodat de voetgangers de rijweg
moeten gebruiken om dit obstakel te omzeilen.  Maar
voor het eigenbelang moet ook de veiligheid van de
burger wijken.

Jong zijn in Lebbeke, Wieze en Denderbelle
Tijd om ons licht eens te laten schijnen op een vergeten
groep in Groot-Lebbeke: de jongeren. Ook dit jaar moe-
ten we vaststellen dat er weer weinig vooruitgang
geboekt is op het vlak van jeugdbeleid. Akkoord,
Groot-Lebbeke kent een goede speelpleinwerking en
vele succesvolle jeugdverenigingen waarvoor zich vele
jongeren vrijwillig inzetten: hoed af daarvoor! Toch
blijft er nog een hele groep van jongeren over die nog
altijd geen eigen stek hebben. Het JOC functioneert nog

altijd niet zoals het hoort en de Biekorf zal nu ook nog
niet meteen de grote uitvalsbasis worden van de
Lebbeekse jeugd. We blijven dan ook vragende partij
van een soort jongerencafé aka jeugdhuis dat, onder
beperkte toezicht van de gemeente, een ontmoetings-
plek kan vormen voor alle Lebbeekse jongeren. En dat
hoeft niet meteen veel te kosten…   
Uw mening hierover is welkom via
vincent.dewolf@jongnva.be
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.

De uitslag van de Vlaamse verkiezingen is duidelijk: u koos voor een sterker
Vlaanderen. Met onze campagneboodschap ‘Sterker Vlaanderen, minder cri-

sis’ zetten we daar de jongste maanden ook hoog op in. Want België kan het
niet meer. Meer dan 500.000 kiezers gaven ons hiervoor op 7 juni het ver-
trouwen. Waarmee ze 16 N-VA’ers naar het Vlaams Parlement stuurden.
Waar gaan zij voor?  Een Vlaams investeringsplan om de crisis écht aan te

pakken, een rechtvaardig maar kordaat inburgeringsbeleid, een hogere
kinderbijslag, een betaalbare hospitalisatieverzekering en een Vlaams ener-
giebeleid dat zorgt voor een lagere energiefactuur.
Degelijk. Sociaal. Zeker. 
Dat beloofden we voor 7 juni, dat zal erna niet anders zijn. 
Bart De Wever
Voorzitter N-VA

U koos voor een sterker Vlaanderen

In feite is Lieven Dehandschutter (Sint-
Niklaas) niet helemaal nieuw in het
Vlaams parlement, want hij zetelde al
in dat parlement van oktober 1998 tot
juni 1999 voor de Volksunie.
Lieven, jurist van opleiding, heeft een
lange staat van dienst. Sinds 1988 is
Lieven gemeenteraadslid. Hij was ook
schepen van Cultuur, Onderwijs en
Toerisme van 1995 tot 2000 voor de VU.
In 2010 zal hij opnieuw schepen wor-
den. Zijn belangstelling gaat naast de
politiek vooral naar cultuur, geschiede-
nis en talen. 

Nieuw in het Vlaams Parlement
Met Lieven Dehandschutter (51) en Matthias Diependaele (29) krijgt
Oost-Vlaanderen twee nieuwe gezichten in het Vlaams Parlement. 

Lieven
Dehandschutter

Matthias
Diependaele 
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Ook Helga Stevens blijft haar prominente
rol in het Vlaams parlement voortzetten.
Ze is volksvertegenwoordiger sinds 2004
en ook gemeenschapssenator. Helga
Stevens, die in Sint-Amandsberg (Gent)
woont is ook voorzitster van de Europese
Unie van Doven. Kamerlid Sarah Smeyers
(Aalst) zal op het federale niveau nog meer
de vinger op de wonde leggen en aantonen
waarom België het niet meer kan.

Matthias Diependaele (Zot-
tegem) is licentiaat in de
rechten met een specialisatie
in internationaal en Europees
recht. De voorbije 2,5 jaar
was hij politiek medewerker
van Europees parlementslid
Frieda Brepoels. Tot begin
van dit jaar was hij onder-
voorzitter van Jong-N-VA.
Het  jongste lid van de N-VA-
fractie heeft een ruime
belangstelling in economie,
kmo’s en middenstand.

Sarah
SmeyersHelga 

Stevens
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