
Beste allemaal,

Onze lokale N-VA-afdeling houdt om de drie jaar bestuursverkiezingen. Ook dit jaar
gebeurde dit. Het resultaat is een sterke ploeg met een goede combinatie van denkers
en doeners, van jong en oud(er). Met dit vernieuwde team staan we sterk om een rol
van betekenis te spelen in de Lebbeekse politiek. 

WIE ZIJN DE BESTUURSLEDEN?
De komende drie jaar neem ik de rol van voorzitter op mij. Daarbij word ik onder-
steund door ondervoorzitter en OCMW-raadslid Hugo De Mol. Ook erevoorzitter
Leo Callaert, penningmeester Erik de Smedt, secretaris An Vervliet en ledenverant-
woordelijke Duncan Braeckevelt zetten hun schouders onder N-VA Lebbeke. 

Daarnaast bestaat onze ploeg uit Hubert Bosman, Vincent De Wolf, Luc Depreitere,
OCMW-raadslid Els Sinnaeve , gemeenteraadslid Goedele Uyttersprot en Bea Van
Damme. Federaal volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot verzorgt de communi-
catie van onze afdeling en Pieter Paul Moens  is onze webbeheerder.

DE N-VA WIL OP HET LEBBEEKSE BELEID WEGEN
De N-VA staat stevig op nationaal vlak, maar ook in onze gemeente groeit het le-
denaantal snel. Daarom kan je er van op aan dat wij hier in Denderbelle, Lebbeke en
Wieze er alles zullen aan doen om op het gemeentebestuur te wegen. Verwacht van
ons geen oppositie die ten koste van alles wil tegenwerken,  maar een gedegen in-
breng  om het leven voor iedereen in Lebbeke een stuk aangenamer te maken.

Wij zullen ervoor zorgen dat niemand zich zal schamen om openlijk de N-VA te steu-
nen. Met de hulp van jullie allen gaan we ons ‘er nog eens tegen leggen’.

Met Vlaamse groeten, 

André Segers
Voorzitter N-VA Lebbeke

Uit de Wetstraat
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Vernieuwde ploeg voor N-VA Lebbeke

V.U. Andre Segers
Fochelstraat 47
9280 Lebbeke

‘T WIELEBELLEKE

Toegegeven, ’t is lang, lang wachten op
een nieuwe regering. 

Maar de fundamentele veranderingen
die wij beloofden, kunnen op instem-
ming rekenen in brede lagen van de be-
volking. De N-VA als echte volkspartij
dus. Opiniepeilingen weerleggen geluk-
kig de kritiek van sceptici dat de verkie-
zingsoverwinning slechts een bevlieging
was. Zelf verantwoordelijkheid nemen
en dragen voor inkomsten én uitgaven
is ons uitgangspunt. Ook al begrijpt men
dat blijkbaar niet in het Zuiden.

Het ontbreken van een regering betekent
trouwens niet dat de basispijler van onze
democratie, het parlement, niet zou wer-
ken. Ook nu bespreekt en stemt het half-
rond wetten die de regering moet
uitvoeren.

Zelf diende ik recent een wetsvoorstel
in voor een ‘neutraal meldpunt tegen
pesten op het werk’. We kennen immers
allen de schrijnende beelden bij de firma
Mactac en de berichten uit Gent als ge-
volg van extreem pestgedrag. Vele onbe-
kende slachtoffers zien hun leven kapot
gaan, terwijl daders ongestraft blijven. Bij
een neutraal meldpunt zouden slachtof-
fers op een eenvoudige manier klacht
kunnen neerleggen tegen pesters, buiten
de werksfeer. Het pijnpunt van de hui-
dige meldpunten is immers dat zij teveel
aan de werkgever of vakbonden gerela-
teerd zijn. 

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger

Met dit initiatief 
wil de N-VA ervoor
zorgen dat daders 

vervolgd en gestraft
worden. Want in onze

maatschappij is er
geen plaats voor 

pesters.



Begin april werd het gloednieuwe fuifdraai-
boek van Lebbeke voorgesteld aan de pers. De

opmaak maakte deel uit van het jeugdbeleidsplan
2008-2010 en is nu op initiatief van de leden van de
Jeugdraad gerealiseerd.

Dat Jong N-VA Lebbeke begaan is met de fuifproble-
matiek, bleek uit een memorabele actie in april 2008.
In samenwerking met tal van Lebbeekse jeugdver-
enigingen werd toen een openluchtfuif georgani-
seerd op de Grote Plaats. Onder het motto ‘als er
binnen geen plaats is, doen we het buiten’ klaagden
we het gebrek aan geschikte fuifzalen aan.

Wij zijn blij dat er eindelijk een handboek is voor jon-
geren die fuiven willen organiseren. Het document
gebruikt de regeling in Dendermonde als basis en
groepeert onder meer informatie die je op allerlei
websites kan terugvinden. Het nuttigst voor de Leb-
beekse (jeugd)verenigingen zijn wellicht echter de
delen die inzoomen op de lokale fuifaccommodatie
en een overzicht van de reglementen. 

Als jongerenvereniging hoopt Jong N-VA dat het
fuifdraaiboek een eerste stap is naar een degelijk
fuifbeleid in onze gemeente. Jong N-VA Lebbeke
zal de verdere ontwikkelingen hierrond dan ook ver-
der opvolgen. 

De geruchtenmolen komt langzaam op gang, beste
mensen.  Wie staat er op welke lijst? Wie gaat er met
wie samen? Wie loopt er over? Dikwijls gaat het om
niet meer dan stevige cafépraat, maar dat houdt de
speculaties niet tegen.

Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen is
dat de burgemeester al in een hogere versnelling
schakelt qua ‘dienstbetoon.’ De N-VA weet wel beter
en ziet in zijn ‘Babbel met burgemeester en schepe-
nen’ vooral een vroege verkiezingspromotie. En dat
op kosten van de gemeenschap! 

Eindelijk een 

fuifdraaiboek 

voor Lebbeke

Gemeenteraadsverkiezingen 2012

De N-VA-leden uit het arrondissement Dendermonde verkozen in Gasthof 
’t Vaderland te Dendermonde een nieuw bestuur voor de volgende drie jaar. De
verkiezingen konden rekenen op een bijzonder grote belangstelling. Onze
eigen Hugo De Mol, OCMW-raadslid in Lebbeke, schopte het zelfs tot voor-
zitter. Ook Karel Uyttersprot maakt vanaf nu deel uit van het arrondissemen-
teel bestuur.

Hugo De Mol

Nieuw N-VA-bestuur arrondissement Dendermonde

N-VA Lebbeke zet zich reeds geruime tijd in voor een
beter onderhoud van zowel speelterreinen als van
verkeersborden en signalisatie in de buurt. In okto-
ber stelden OCMW-raadslid Els Sinnaeve en Jong 
N-VA’er Pieter Paul Moens de slechte situatie daar-
omtrent aan de kaak op een persconferentie. Wij stel-
len nu vast dat deze actie een begin van resultaat
oplevert.

De N-VA wou met name de noodzaak van een beter
onderhoud aanstippen, inclusief meer speeltoestel-
len en een betere veiligheid. N-VA-lid Goedele Uyt-
tersprot legde dit op tafel op de gemeenteraad.  Zij
vroeg een planmatige aanpak, gekoppeld aan een
noodzakelijk budget.

Els Sinnaeve : Tot mijn genoegen was ik getuige van

het onderhoud van de verkeersborden aan het Meys-
veld door het gemeentepersoneel. Ook het speelter-
rein kreeg een opknapbeurt. Dit moet ons inziens het
begin zijn van een grondigere aanpak.

Waar pleit de N-VA zoal voor?
Els Sinnaeve : De omheining van de waterpartij moet
veiliger worden. Momenteel biedt die geen bescher-
ming voor de spelende kinderen. Ook dringen we
aan op nieuwe en betere speeltuigen. 
Dat is nodig in
zowel Lebbeke,
Belle als Wieze.
Onze actie was een
begin, maar de klus
is zeker nog niet ge-
klaard!

Speelterreinen Lebbeke verdienen onderhoud



Sterke stijging aantal leden N-VA Lebbeke

N-VA Lebbeke noteert de laatste maanden, net zoals elders in Vlaanderen, een sterke stijging van het ledenaan-
tal. Wij halen in onze gemeente betere cijfers dan in de gloriedagen van de Volksunie. Onze nieuwe leden komen

zowel uit Lebbeke, Denderbelle als Wieze en vertegenwoordigen alle leeftijds- en beroepscategorieën. 
Wil jij ook lid worden? Neem dan een kijkje op www.n-va.be/lebbeke of mail naar duncan.braeckevelt@n-va.be of 
andre.segers@n-va.be.

Op 17 mei had op het kabinet van de minister voor On-
roerend Erfgoed, Geert Bourgois, overleg plaats over de
toekomst van ’t Oud Gemeentehuis in Wieze. Aanlei-
ding waren de plannen tot verkoop door de eigenaar.
Het resultaat van het overleg was positief. Het gebouw
zal zijn oorspronkelijke bestemming van café en ver-
gaderruimte terugkrijgen.

’t Oud Gemeentehuis is net als het dorpsplein een ge-
klasseerd gebouw. Sinds 2009 staat de herberg echter leeg
en is het pand in verval. Daarom werden de koppen
samen gestoken. Waren aanwezig op het overleg: volks-
vertegenwoordiger Karel Uyttersprot, de bevoegde  ka-
binetsmedewerker, Jozef Dauwe (deputé van de
provincie Oost-Vlaanderen) en het gemeentebestuur. Ook
de diensten van Onroerend Erfgoed, geëngageerde Wie-
zenaar Rik Vermeir en de NV Diepensteyn (eigenaar van
het gebouw) zaten aan tafel.

Die laatste, beter bekend als brouwerij Palm, deelde mee
af te zien van de aangekondigde verkoop. In tegenstel-
ling tot vroegere berichten gaat de NV Diepensteyn over
tot restauratie van het pand. 

Karel Uyttersprot: “Na eerdere berichten was de toe-
komst van het gebouw onzeker. Daarom bracht ik, in sa-
menwerking met het kabinet van minister Bourgeois, alle
betrokkenen samen. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd
met de aangekondigde renovatie. Het gezellige dorpscafé
zal veel ruimer zijn en de vergaderaccommodatie wordt
aangepakt.” 

Nog een ander aspect van de renovatie pleziert de 
N-VA.

Karel Uyttersprot: “De eigenaar zal een beroep doet op
ambachts- en stielmannen uit de streek voor de verbouw
en renovatie. Onder meer het dak, het sanitair, de ramen,
de gekaleide gevel en de verwarming worden aangepakt.

De NV Diepensteyn wil zich engageren voor de restau-
ratieve werken maar wenst ook garanties voor de finan-
ciering. Als geklasseerd gebouw kan de eigenaar een
beroep doen op toelagen van het kabinet van minister
Bourgeois. Ook de provincie en de gemeente zullen  hun
duit in het zakje doen. De nieuwe wending in het 
dossier kan alvast op goedkeuring van de N-VA 
rekenen.

’t Oud Gemeentehuis Wieze wordt gerenoveerd

Activiteitenkalender

Oorlogsgedenktekens Wieze voorlopig beschermd

11 juli - Vlaamse nationale feestdag
Wie vlagt krijgt een bezoekje van een van onze bestuursleden

12 juli: elfjuliviering
Vlaams minister Geert Bourgeois zakt af naar het stadhuis van Dendermonde

17 september: 10de jaarlijkse spaghettizwier

Minister Geert Bourgeois heeft de Oorlogs-
gedenktekens van Wieze voorlopig be-
schermd. Na het doorlopen van een
procedure, met onder meer een openbaar
onderzoek, volgt in principe binnen het jaar
de definitieve bescherming van de helden-
monumenten en gedenktekens. 

“De gedenktekens zijn een waardevol
historisch patrimonium van een 
vroegere generatie. Als goede 

rentmeesters moeten wij dit aan de
volgende generatie doorgeven.” 

Karel Uyttersprot, 

N-VA-volksvertegenwoordiger



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 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:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  
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Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf

volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,

onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken

van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten

in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-

ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 

bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie

steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


