
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober kwamen alle partijen ver-
zwakt uit de stembusgang. De nieuwkomers, VB en Plus, wisten samen 6

zetels in de wacht te slepen. De uittredende meerderheid valt  terug van 25 naar
13 zetels. Een zéér nipte meerderheid: één enkele afwezige, één enkele zieke, één
enkele die de zaal moet verlaten omwille van persoonlijke belangen, en er is
geen meerderheid meer. Met zo’n wankele coalitie de gemeente besturen, houdt
heel wat risico’s in. 
De dreigementen van raadsleden uit de meerderheid die zich in een of ander
dossier gepasseerd voelen of wanneer een persoonlijk belang (bv. een benoeming
van een familielid) niet ingewilligd wordt, zullen deze meerderheid 6 jaar lang

gijzelen. En Lebbeke kan van derge-
lijke situaties meespreken! Onze
gemeente is in de provincie ‘wereld-
beroemd’ als probleemgemeente
inzake klachten en mistoestanden.

CD&V en N-VA trokken samen naar de verkiezingen in een kartel en zullen
samen een stevige,  maar eerlijke oppositie voeren. Wat goed is, is goed, maar
wat niet door de beugel kan, zullen wij bekampen. De N-VA Lebbeke heeft twee
zitjes in de gemeenteraad en één zitje in de OCMW-raad. Goedele Uyttersprot,
26 jaar en advocaat, haalde een bijzonder goede score en sprong vanop een 16e
plaats naar de 4e  plaats inzake voorkeurstemmen. Jeugd en gezin maar ook res-
pect voor onze taal en cultuur staan voor haar centraal.
Uittredend raadslid Marcel Vermeir komt opnieuw in de gemeenteraad. Van
hem is geweten dat de problematiek van de deelgemeenten en wijken hem bij-
zonder aanbelangen. De gemeenteraad koos op haar beurt de OCMW-raad.
Hugo De Mol, die reeds 18 jaar onafgebroken in het OCMW zetelt, kreeg
opnieuw het vertouwen voor een periode van 6 jaar. Zijn professionele ervaring
als medewerker van het OCMW in Asse is hem hierbij bijzonder van nut.
De N-VA wil het programma waarmee zij in kartel naar de verkiezingen trok,
maximaal uitvoeren. Onze aandacht zal vooral gaan naar jeugd en gezin, levens-
kwaliteit en sociale contacten, senioren, verkeersveiligheid en mobiliteit, respect
voor taal en cultuur, middenstand, ondernemen en werkgelegenheid en lokaal
sociaal beleid. Suggesties en ideeën zijn uiteraard steeds welkom.

Lieve Aeyels werkte de afge-
lopen zes jaren actief mee aan
het wel en wee van het
OCMW. Haar sociale bewo-
genheid deed haar voorkeur
uitgaan naar dit maatschappe-
lijk welzijnswerk. Bij de split-
sing van de Volksunie koos zij
zonder aarzelen voor de N-VA
als de rechtmatige opvolger
van het VU-gedachtegoed.
Uiteraard gaan we Lieve nog
dikwijls tegen het lijf lopen in
het Lebbeekse verenigingsle-
ven en op Vlaamse evenemen-
ten. Maar toch van hieruit
onze oprechte dank voor haar
jarenlange inzet!

Bedankt lieve Lieve

Met zo’n wankele coalitie de
gemeente besturen, houdt heel

wat risico’s in. 
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OCMW-raadslid

Goedele Uyttersprot               Marcel Vermeir



N-VA-gemeenteraadslid Goedele Uyttersprot
stelde op de gemeenteraad vragen over de hin-

der die tal van openbare werken met zich meebren-
gen. Goedele vroeg om deze hinder voortaan tot een
minimum te beperken. 

Wegenwerken zorgen ervoor dat er een aantal
straten in Denderbelle reeds maanden open lig-

gen, wat voor heel wat hinder zorgt.
We twijfelen niet aan de noodzaak van de werken,
maar er dringen zich vragen op bij de duurtijd en de
uitvoering ervan.

Wij stellen  vast dat deze werken vaak onnodige
en te vermijden hinder met zich meebrengen:

• Een paar honderd  bewoners wonen reeds
maandenlang ‘tussen de modder’.

• Deze bewoners kunnen met moeite hun woning
bereiken, noch te voet, noch met de wagen.

• Dit heeft ook gevolgen voor de verkeersveilig-
heid van de bewoners, de fietsers (vooral
schoolgaande jeugd) en andere weggebruikers,
gezien het hier gaat om de belangrijkste verbin-
dingsweg van Wieze en Denderbelle naar
Dendermonde die dagelijks gebruikt wordt
door vele tientallen schoolgaande jongeren.

• Ook de Bertstraat en de Dries delen in deze hin-
der want het verkeer wordt langs deze straten
omgeleid. 

• Neem daarbij ook de recente overstroming van
de Dries en de ‘miserie’ is compleet. 

Zowel in dit dossier, als bij alle toekomstige
openbare werken wensen wij dan ook een beter

gecoördineerde aanpak en opvolging. Een minder-
hinder-aanpak dus door: 
• Het goed informeren van de bewoners van

straten waar de werken plaatsvinden, en van de
andere weggebruikers (bijvoorbeeld  de school-
gaande jeugd);

• Bij grote werken is regelmatige informatie over
de evolutie van de werken nodig;  

• Er moeten snellere uitvoeringstermijnen
bedongen worden en strengere boeteclausules
bij het niet respecteren van de uitvoeringstermij-
nen; de aannemers krijgen dikwijls teveel tijd
om werken uit te voeren en spreiden hun
opdrachten over verschillende gemeenten;

• Bij grote werkzaamheden dient de inzet van
meer mensen en materialen overwogen te wor-
den. Bij goed weer moet er mogelijkheid zijn om
in meerdere ploegen te werken;

• Kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole tijdens de
werkzaamheden moeten voorkomen dat wer-
ken slecht worden uitgevoerd en nadien voor
problemen en bijkomende kosten zorgen.

Deze en andere ingrepen moeten de hinder voor de
bevolking tot een minimum beperken en zullen ook
de risico’s voor ongevallen doen verminderen. De
meerderheid bevestigde in haar antwoord op deze
interpellatie dat de huidige werken inderdaad ver-
traging hadden opgelopen maar dat deze tegen eind
maart zouden beëindigd zijn.

Hinder bij wegenwerken wegwerken

Dossier Minder hinder

Goedele Uyttersprot op Kamerlijst CD&V/N-VA

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog maar net
achter de rug of de nationale verkiezingen voor
Kamer en Senaat op 10 juni dienen zich aan.
Goedele Uyttersprot (26), advocaat en gemeente-
raadslid zal vanop de derde opvolgersplaats kandi-
deren voor de Kamer op de kartellijst CD&V/N-VA.  

Goedele Uyttersprot behaalde een zeer goede score
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober,
waar zij vanop de 16° plaats het 4° grootste aantal
voorkeurstemmen wist te behalen op de lijst
CD&V/N-VA.

De N-VA Lebbeke is dan ook verheugd dat Goedele
haar kans mag wagen op deze lijst. Het worden
trouwens belangrijke verkiezingen: eindelijk krijgen

we de kans om de paarse beloftepolitiek weg te
stemmen en resoluut te kiezen voor meer
Vlaanderen!

Ook in Dendermonde waarschuwde de N-VA voor de
verst(r)ikking van Vlaanderen door Di Rupo en zijn PS. 

Goedele Uyttersprot



uit de gemeenteraad

BUURTHUIS DENDERBELLE (1)
In januari werden volgende werken aan het

buurthuis van Denderbelle goedgekeurd:
Plaatsen van verhoogde houten vloer   € 15.112,17
Onderhoudswerken aan de kelder € 37.191,29
Vochtweringswerken kelder                  € 14.507,17

Nu hebben wij in de verste verte geen enkel pro-
bleem met het buurthuis te Denderbelle, integen-
deel.
Bovendien moeten de verenigingen maximaal
gebruik kunnen maken van deze infrastructuur.
Maar het kostenplaatje begint zeer sterk op te lopen
en het einde is nog lang niet in zicht.

BUURTHUIS DENDERBELLE (2)
Met de gemeenteraad van februari werd de eind-

afrekening van de gevelwerken.
aan het Buurthuis te Denderbelle goedgekeurd .
N-VA-raadslid Marcel Vermeir noemde dit "een
dossier met een reukje aan".
Oordeelt u zelf maar.
Voor dit werk hadden twee firma’s prijs gegeven:

Firma A :  44.742  euro    
Firma B  :  25.337  euro

Het enorme prijsverschil deed bij het schepencolle-
ge geen enkel klokje tikken, en het werk werd aan
firma B toevertrouwd.

Nu komt de eindafrekening van firma B, namelijk
37.181,1 euro ofwel een overschrijding met 47% van
het aangegeven gunningsbedrag.
Op onze kritiek antwoordde de burgemeester dat
men in de toekomst dergelijke zaken zou vermijden. 

KOUTERBAAN LEBBEKE
Op de Kouterbaan komen parkeerstroken langs

de zijde van de onpare huisnummers voor de
woningen met nummer 7 tot 33 (uitgezonderd op
het verkeersplateau voor woning met nummer 23)
van 1,80 meter breed, deels gelegen op het  voetpad.
Alhoewel dit voorstel goedgekeurd werd, lost het
de problemen van de Kouterbaan niet op.
Het maakt alleen een onwettelijke toestand (gedeel-
telijk parkeren op het voetpad) min of meer wette-
lijk (volgens de gemeente althans).
Voor de bewoners is het een noodzaak (zoniet blij-
ven er spiegels van geparkeerde wagens sneuvelen),
de veiligheid van de voetgangers gaat er echter niet
op vooruit.

Maar aan het echte probleem, het zware vervoer
naar de bedrijven in Wieze wordt niet geraakt.
Hier zou door een deskundig studiebureau een
ernstige studie gemaakt moeten worden. Op dit
punt komen wij - ook in de gemeenteraad - zeker
nog terug.

Weetjes en watjes, ditjes en datjes…

Op 9 maart richtte Jong N-VA reeds voor
de 5de keer haar jaarlijkse Zang- en
Kwisavond in. Zoals steeds was het een
aangename avond. Ter gelegenheid hier-
van werd ook het vernieuwde bestuur
voorgesteld. Goedele geeft de voorzit-
tershamer door aan Vincent De Wolf,
Berten De Mol blijft secretaris en Ann
Vervliet penningmeester.

Het Jong N-VA-bestuur 
werd onlangs vernieuwd.

Geslaagde Zang- en Kwisavond



Elio Di Rupo, Waals minister-president én voorzitter
van de grootste Franstalige partij, pocht dat hij de
Belgische regering met één vingerknip kan doen
vallen. Da’s geen leugen. De man met het strikje
heeft de touwtjes in handen. Daarom veranderde er
vier jaar lang niets in België. Want tegen elke
Vlaamse vraag tot modernisering zei Di Rupo "non,
non" en nog eens "non".

Vlaanderen is volledig verstrikt.
België zit in een patstelling, wat zowel Vlaanderen
als Wallonië schaadt. We raken sociaaleconomisch
achter op onze buurlanden. Vlaamse zelfstandigen
kreunen onder de belastingsdruk, Vlaamse werkne-
mers zien hun halve loon in de schatkist verdwij-
nen, ouderen trekken een pensioentje dat tot de
laagste van Europa behoort, de toekomstige pensi-
oenen worden verkwanseld door paarse kortzich-
tigheid… Kortom: het ziet er niet goed uit voor
Vlaanderen.

Verandering in zicht?
"Open" VLD en sp.a-Spirit blijven maar de "non"
slikken van de man met het strikje. Erger nog. Al
vóór de verkiezingen geven deze partijen aan dat Di
Rupo van hen niets te vrezen heeft. Met de witte
vlag in de hand trekken ze naar de communautaire
onderhandelingstafel. Het gevaar is dus reëel dat er
ook de volgende vier jaar niets verandert in dit land.

Vlaanderen heeft Vlaamse
oplossingen nodig.
Het antwoord van de N-VA
op het verstikkende immobi-
lisme van paars? Er moet een
fundamentele staatshervor-
ming komen. Want enkel zo
kan Vlaanderen in de toe-
komst de specifieke noden
van de Vlamingen aanpak-
ken. Om iets te veranderen in
de politiek, moet een partij
aan de onderhandelingstafel
zitten.
Daar kan niemand omheen.
Door een Vlaams kartel te
vormen, leggen zowel CD&V
als de N-VA meer gewicht in

de schaal. En bieden wij een positief alternatief voor
het huidig paarsbeleid.

De keuze is duidelijk.
Met de N-VA telt uw stem dubbel. Want de N-VA
heeft - in kartel met CD&V - echt slagkracht. En
kan zo straks het verschil maken. Door u als
Vlaming concrete, Vlaamse oplossingen te bieden.

Bart De Wever
Een vastberaden N-VA-voorzitter

Want zo gaat u resoluut
voor échte verandering

Uw stem telt dubbel met de N-VA

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be 
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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 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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.


