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De zomer staat voor de deur. Leerlingen zetten hun boekentas even aan de 
kant en kunnen volop genieten van een welverdiende vakantie. Sommigen 
onder ons zoeken verre en warme oorden op, terwijl anderen hun kroost 
klaarmaken om hen toe te vertrouwen aan de lokale jeugdbeweging voor 
een tiendaags kamp.
Ook in het politieke landschap wordt een 
kleine vergaderstop ingelast, maar uiter-
aard houden wij de vinger aan de pols en 
kan u steeds op ons rekenen wanneer u ons 
nodig heeft. Wie dit jaar eens geen zin heeft 
om lange reizen te ondernemen of niet 
languit wil liggen aan één of andere Costa, 
hoeft niet te vrezen, want in onze gemeente 
is er een hele zomer lang voor iedereen wat 
wils. Meelestraut Wies viert weer kermis,  
Parochierock doet weer zijn ronde, de 
Pikkeling zorgt opnieuw voor de exotische 
toets en als rasechte Vlamingen vieren 

wij uiteraard 11 juli. In augustus kunt u 
in Wieze ook weer terecht voor het volkse 
Kaatsen op zift, de braderie in de Stations-
straat en de jaarmarkt Denderbelle. Ook 
voor onze jeugd wordt gezorgd met de 
openluchtfuif en ‘Summerparty’ als  
jaarlijks evenement. Hopelijk tot dan!

Raf De Wolf
Voorzitter N-VA 
Lebbeke

N-VA Lebbeke wenst u  
een onvergetelijke zomer!

Uit de Wetstraat
Niets is mooier dan het vooruitzicht 
op nieuw leven. Niets is erger op dat 
moment dan het onverwacht afbreken 
van de zwangerschap of het bevallen 
van een levenloos kindje. Vandaag 
worden ouders van levenloos geboren 
kinderen onvoldoende erkend in hun 
verdriet. Nu geldt pas een aangifte-
plicht vanaf 180 dagen zwangerschap: 
het levenloos geboren kind wordt 
ingeschreven in het overlijdensregister, 
enkel met een voornaam. Geen  
geboorteregister, geen familienaam. 
Een zeer harde confrontatie met de 
pijnlijke realiteit. Een koppel dat hun 
kind vóór die tijd verliest, kan het zelfs 
geen voornaam geven. Er is dan ook 
nood aan humanisering van de  
wetgeving. Het helpen verwerken 
van het verlies en de ondersteuning 
van het rouwproces, is daarbij de 
hoofd-bekommernis. Om die reden 
vind ik dat ouders vanaf dag één de 
kans moeten krijgen om hun levenloos 
geboren kind in te schrijven in een 
specifiek geboorteregister (en niet 
in het overlijdensregister), met de 
vermelding dat het om een levenloos 
geboren kindje gaat. Daarbij moeten 
zij de keuze krijgen om dat kindje al 
dan niet met voor- en/of familienaam 
in te schrijven. Ook al komt hun 
langverwachte kind levenloos op de 
wereld, voor vele ouders blijft hun ‘stil’ 
kindje een volwaardig deel van hun 
gezin. Erkend worden in hun verdriet 
zou voor hen een wereld van verschil 
uitmaken.

Goedele Uyttersprot 
Volksvertegenwoordiger

11 juliviering 
Op 11 juli viert Vlaanderen feest. 
Natuurlijk ook in Denderbelle, 
Lebbeke en Wieze! Laat daarom 
zeker uw Vlaamse Leeuw 
wapperen. De bestuursleden komen 
u dan verrassen met een leuk 
aandenken. We nodigen iedereen 
ook graag uit op de 11 julidrink op 
zondag 17 juli 2016 vanaf 10.30 uur 
in ’t Toreken (Jules de Buckplaats).

A G E N D A
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Als oppositiepartij is het onze taak kritisch te zijn. Daarom nam Jong N-VA Lebbeke het jeugdbeleid van de 
meerderheid eens onder de loep. Het hoeft geen betoog dat we als jongerenafdeling vooral nieuwsgierig zijn 
naar het jeugdbeleid. Tot onze verbazing is er in het akkoord van de meerderheid slechts één pagina hieraan 
gewijd. Die ene pagina bevat bovendien alleen maar vage formuleringen. Een voorbeeld: de gemeente 
‘onderzoekt de uitbouw van nieuwe fuifgelegenheden met aandacht voor burenhinder op basis van een 
behoeftenonderzoek’. 

Uitpakken met ambitieuzer jeugdbeleid

Onbegrijpelijke subsidiepolitiek

Onze gemeente telt tien jeugdbewegingen, 
waarvan er zich zeven in Lebbeke zelf 
bevinden. De meeste daarvan organiseren 
jaarlijks een fuif. Sinds een paar jaar 
moeten ze hiervoor een reuzentent 
neerplanten in een afgelegen veld in de 
Baardegemsestraat, omdat er in Lebbeke-
Centrum geen enkele overdekte locatie 
voorhanden is. Laat ons dus eerlijk zijn: er 
is ‘behoefte’ aan fuiflocaties.

In het akkoord legt het bestuur ook de 
nadruk op overleg met de Jeugdraad. 
Jong N-VA maakt hier ook deel van uit. 
‘Om in open dialoog tot goede afspraken 
te komen’, staat er te lezen. De praktijk 
leert ons dat de open dialoog beperkte 
openingsuren heeft. Voorzitter van 

Jong N-VA in Lebbeke, Klaas De Smedt: 
“Ik verwijs in deze context naar de 
catering van de opnames van Anne-TV 
vorige zomer. Geen enkele Lebbeekse 
jeugdvereniging kreeg de vraag om de 
drankstand tijdens de opnames uit te 
baten. Bovendien wordt er amper rekening 
gehouden met de adviezen van de 
Jeugdraad.”

Kent u ‘De Versteende Stilte’? 

Zij dienen jaarlijks een subsidiedossier in bij Gemeentelijke Raad 
Cultuurbeleid (GRC) voor hun werking (beeldende kunsten). 
Hun subsidiedossier kreeg op de GRC een slechte beoordeling 
omwille van een aantal duidelijke redenen: activiteiten stroken 
niet met het subsidiereglement, atelier is al sinds mei niet meer 
gevestigd in Lebbeke, gemeentebestuur kan de activiteiten niet 
controleren, bepaalde facturen duiken elk jaar opnieuw op en 
nog veel andere elementen.

Maar met de toepassing van het subsidiereglement wordt 
blijkbaar al eens een loopje genomen…

In een volgende vergadering van de GRC  wordt beslist om 
‘De Versteende Stilte’ te delibereren en toch een subsidie toe te 
kennen van maar liefst 420 euro. Zeer merkwaardig als men 
weet dat ‘Fotoclub Ontspanner’ - voor een gans jaar werking - 
208 euro krijgt!

De N-VA reageerde fel tegen deze gang van zaken. Zelfs de 
bevoegde schepen kon geen redelijk antwoord geven op de 
vragen.

We vroegen in de gemeenteraad een gesplitste stemming om de 
subsidie aan ‘De Versteende Stilte’ af te wijzen. Toch keurde de 
meerderheid deze subsidie - zonder veel dossierkennis – goed. 
Onbegrijpelijk.

“De ambities van het bestuur op het 
gebied van jeugd lijken vrij gering.  
Is de jeugd dan niet belangrijk?”
Klaas De Smedt
Voorzitter Jong N-VA

“Het toekennen van deze subsidie aan ‘De Versteende 
Stilte’ is nadelig voor alle goed werkende verenigingen 
en de talloze vrijwilligers, die het reglement wél ter harte 
nemen en toepassen.”
Karel Uyttersprot Gemeenteraadslid

De vragenronde

Dominique De Jonge

Organisatieverantwoordelijke

  Muziek is iets waar ik enorm van 
geniet, maar één specifieke artiest 
of plaat heb ik niet. Alles kan op het 
gepaste moment! 

  Een partijtje squash met vrienden of 
een luie zondag met het gezin. Hier-
door kom ik helemaal tot rust.

  Als inwijkeling heb ik niet echt een 
plekje waar ik uit nostalgie steeds 
terugkeer, maar voor mij zijn de 
trage wegen door de natuur iets waar 
ik wel van geniet!  

  Ik geloof vooral dat je door aan poli-
tiek te doen,  altijd moet streven naar 
verandering in de goede betekenis 
van het woord. 

  Het verliezen van naasten is altijd 
emotioneel en aangrijpend. Daarom 
waren de aanslagen zowel in Parijs, 
als in Zaventem, zeer intense 
momenten. 

Luc Depreitere

Ondervoorzitter

  Ik luister de ganse dag naar muziek. 
Als ik zelf één plaat moet kiezen, dan 
ga ik steevast voor het liedje ‘You’re 
Mine’ van Raving George (ft. Oscar 
& the Wolf)

  Vanaf de maand april tot eind sep-
tember vertoef ik veel op zee. In die 
periode zijn er veel zeil- en surfwed-
strijden langs de Vlaamse kust. Ik 
begeleid deze wedstrijden.

  Het centrum van Wieze met het 
Wiezeplein! Hier vind je de Kerk, het 
gerestaureerde ‘Oud Gemeentehuis’ 
en ‘Het Brouwershuis’.

  Vroeger kon ik door beroepsomstan-
digheden niet actief deelnemen aan 
politiek, maar de laatste zeven jaar 
heb ik daar ‘verandering’ in gebracht. 
Aan de zijlijn staan, zag ik niet meer 
zitten.

  Het laatste jaar zijn er verschillende 
zaken die mij hebben aangegrepen, 
zowel persoonlijk als op andere 
vlakken. De vluchtelingencrisis, de 
oorlogen in Syrië, Jemen,… kunnen 
niemand koud laten.

Vincent De Wolf 

Bestuurslid

  Editors met Papillon. De akoestische 
versie van dit nummer was de 
openingsdans op mijn trouw, een 
aantal weken geleden.

  Wandelen met de hond op rustige, 
landelijke wegen, net als zwemmen 
en muziek beluisteren. 

  Het ‘secretarisbaantje’ (Molenbaan) 
en de Thomaswegel in Wieze. Je 
waant je ergens anders.

  Ik was van jongs af aan al geïnte-
resseerd in politiek. Aangezien het 
lokale niveau het dichtst bij het 
dagelijkse leven staat, ben ik vooral 
geïnteresseerd in lokale politiek.

  De oorlog in Syrië, de terreur en 
vluchtelingen. We kunnen en weten 
zoveel en toch blijft dit mogelijk. 
Onbegrijpelijk.

Ook de gemeente moet de wet naleven
Of de koe en het paard op de rotonde Flor Hofmanslaan/Brusselsesteenweg tot kunst kan gecatalogeerd 
worden, laten we in het midden. De N-VA gaat ook niet bepalen wat kunst is, maar kijkt wel na of de 
wettelijke voorschriften zijn nageleefd.  Kunstwerken tentoonstellen kan men nu eenmaal niet overal,  
zeker niet op plaatsen die u niet toebehoren. De N47 is een gewestweg, eigendom van de Vlaamse Overheid.

N-VA-gemeenteraadslid André Segers deed daarom bij de Vlaamse overheid navraag of er met betrekking tot de plaatsing van `het 
paard en de koè  op het rondpunt voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen en vergunningen. Na onderzoek van de bevoegde 
diensten blijkt dat er helemaal niets in orde is.Het paard en de koe staan er volledig illegaal. De N-VA onderzocht deze zaak enkel 
met een vraag naar de gevolgde procedure. Nog voor de N-VA hierop een antwoord kreeg, lazen wij in de pers dat het bestuur zelf 
deze zaak naar buiten bracht. Merkwaardig.

In onze volgende edities, zullen wij telkens vijf vragen voorleggen aan onze bestuursleden. Drie Wiezenaars 
mogen de spits afbijten. 

 Wat is je meest beluisterde plaat of lied?

 Op welke manier kan je best ontspannen?

 Wat is voor jou het mooiste plekje in onze (deel)gemeente?

  Wat is je motivatie om aan politiek te doen?

  Wat heeft je het laatste jaar  
meest aangegrepen?



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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

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:     /     /


