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Een beleid met visie

De lente is in het land. De race naar de 
verkiezingen komt in een stroomver-
snelling. Lijsttrekkers worden bekend-
gemaakt, nieuwe gezichten passeren 
de revue en traditiegetrouw sturen de 
meerderheidspartijen nog enkele beloftes 
de wereld in om stemmen te winnen.

Verkiezingsmodus
Zo maakten we ondertussen al kennis 
met de nieuwe fuifzaal te Heizijde. Iden-
tiek als voorheen, maar met een andere 
eigenaar. De kosten om de zaal gebruiks-
vriendelijk en energiezuinig te maken, zijn 
tot op heden nog niet gekend. Van enige 
visie is hier jammer genoeg geen sprake.

Ook zouden we naar verluidt op korte 
termijn kunnen sporten in de Kerk van de 
Minnestraat. Eerst een kosten-batenstu-
die laten uitvoeren zou getuigen van goed 
bestuur, maar in verkiezingsmodus wordt 
deze stap gemakshalve overgeslagen.

De burger centraal
Wij zijn ervan overtuigd dat er veel noden 
zijn in onze gemeente, maar binnen onze 
N-VA-afdeling willen wij deze ontwik-
kelen met een visie. Verschillende opties 
moeten overwogen worden en mogen niet 
gebruikt worden als propagandamiddel. 
Wij leggen nu de laatste hand aan ons 
verkiezingsprogramma. U staat daarin 
centraal. De N-VA is er klaar voor. U kan 
op ons rekenen! Hopelijk kunnen wij ook 
op u rekenen!

Uit de Wetstraat
Halt aan gebruik kinderen  
voor verblijfsrecht
Baby’s en kinderen mogen niet misbruikt worden om verblijfsrecht te 
krijgen. Kamerlid Goedele Uyttersprot is blij met de nieuwe wet die 
gemeenten toelaat erkenningen te weigeren bij vermoeden van fraude. 
“Wie kinderen misbruikt om verblijfsrecht te krijgen, toont geen 
respect voor deze onschuldige wezentjes.”

Nog al te vaak gebeuren er erkenningen 
van kinderen met het oog op verblijfsrecht 
in dit land. Zo kan een moeder die illegaal 
in ons land verblijft een Belgische man 
zoeken om tegen betaling haar kind(eren) 
te erkennen. 

Of een asielzoeker erkent het kind van 
een Belg en helpt zichzelf zo aan een 
verblijfsvergunning. Er zijn mannen die 
in verschillende gemeenten meer dan 10 
kinderen hebben erkend, zonder dat ze een 
band hebben met de vrouw en het kind.

Om deze praktijken een halt toe te roepen 
is een wet goedgekeurd zodat de erkenning 
door de burgerlijke stand kan uitgesteld of 
geweigerd worden. De aanvraag tot erken-
ning kan ook niet meer in gelijk welke 
gemeente. 

“Wie betrapt wordt, krijgt een veroorde-
ling en dat is een goede zaak. Wie baby’s 

en kinderen misbruikt om verblijfsrecht te 
krijgen, toont absoluut geen respect voor 
deze onschuldige wezentjes en verdient een 
serieuze straf”, zegt Kamerlid Uyttersprot.

Raf DE WOLF
Voorzitter

Goedele UYTTERSPROT
Federaal volksvertegenwoordiger
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Koop Lebbeeks
Jong N-VA Lebbeke wil een app ontwikkelen die de inwoners aanmoedigt lokaal te winkelen. “Met een 
gebruiksvriendelijke app “Koop Lebbeeks” willen wij de lokale economie in Lebbeke een duwtje in de rug 
geven”, zegt Brent Roelandt, voorzitter van Jong N-VA Lebbeke.

In een geglobaliseerde wereld kopen mensen alsmaar vaker online.  Op die manier laten we de vele kmo’s die 
Vlaanderen rijk is, links liggen. De N-VA vindt het belangrijk dat zij niet wegzakken onder de druk van de 
grote ketens. “Geef toe, plaatselijke specialiteiten, een persoonlijke en vriendelijke bediening, daar zegt toch 
niemand neen tegen?” zegt Brent Roelandt.

De app “Koop Lebbeeks” kan de inwoners van Lebbeke stimuleren in eigen gemeente te winkelen. Jong N-VA-
voorzitter Roelandt noemt hem het perfecte voorbeeld van ‘glocalisation’, waarbij producten met een globaal 
bereik worden afgestemd op de lokale smaak. “Onze gemeente herbergt heel wat (handels)zaken en dienstenle-
veranciers die al onze aandacht verdienen.”

Veiligere buurt met een BIN
De N-VA vraagt dat Lebbeke Buurtinformatienetwerken (BIN’s) toelaat. Gemeenteraadslid Karel Uytter-
sprot merkt op dat Lebbeke een van de zeven laatste gemeenten zonder BIN is in Oost-Vlaanderen.

Een BIN is een samenwerking tussen burgers en de lokale politie. 
Via een verwittingssysteem melden burgers verdachte toestan-
den. De lokale politie evalueert de inlichtingen en brengt indien 
nodig de BIN-leden op de hoogte. Belangrijk detail is dat de 
burgers geen politiedaden stellen. Een BIN is géén burgerwacht.

“Een BIN is een middel om de burgers te betrekken bij het lokale 
veiligheidsgevoel. Bovendien verhogen BIN’s de solidariteit in 
een buurt. Buren voelen zich goed met het ‘extra oog’ van de 
buurman of buurvrouw. Het bevordert een goede burgerzin en 

sociaal engagement”, legt raadslid Uyttersprot uit.

Momenteel zijn er in ons land 1091 BIN’s geregistreerd en dat 
blijft stijgen. In Oost-Vlaanderen zijn er 248 BIN’s in 58 van de 
65 Oost-Vlaamse gemeenten. Lebbeke is dus 1 van de 7 waar nog 
geen officieel BIN werd opgericht. Als het van onze burgervader 
afhangt, zal dat ook niet snel gebeuren. Karel Uyttersprot vroeg 
op de gemeenteraad van januari om dit te ondersteunen, maar 
dat werd door de meerderheid afgewezen.

RUP Patmoes: Een verhaal 
met een staartje?
Landbouwgrond en natuur worden opgeofferd voor een 
enorm bouwproject van 170 of 226 bouwkavels (hoeveel 
zijn het er nu eigenlijk?) met ‘Salamander’allures. Alleen 
een rijke eigenaar wordt er beter van!

Brent ROELANDT
Voorzitter Jong N-VA

  Een geslaagde Nieuwjaarsreceptie, dat ons goed nabuurschap aantoont met 
– in dit geval onze grootste buur - Aalsters burgemeester Christoph D’Haese.
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Sociaal beleid gaat ook over de verwelkoming van nieuwe Vlamingen.  
N-VA Lebbeke stelt u dan ook graag voor aan…
Avenir Maseme - Congolese Lebbekenaar  
° Kamia, Congo, in 1965. 

Avenir behaalde het diploma A1 elektromechanica en was werkzaam in een multinatio-
naal bedrijf. Hij vluchtte in 2000 naar België met welgeteld 10 dollar op zak. Hij werd hier 
opgevangen, volgde een integratieproces en leerde Nederlands.

Wat is uw ervaring? 
“Ik werd hier uitstekend opgevangen en vond vrij vlug werk als machinebouw- technieker 
in een bedrijf dat waterpompinstallaties bouwt. Ik heb bijzonder veel respect voor wat de 
Vlamingen in Congo deden, vooral voor de missionarissen. Hun werk wordt sterk on-
derschat. Zij deden in het onderwijs en de gezondheidszorg meer voor Congo dan de vele 
politiekers. Waarom is daar zo weinig over geweten?”

Waarom de keuze als Congolees voor de N-VA? 
“Ik ben ondervoorzitter van de vereniging “Congo in Vlaanderen”. Bij de N-VA vonden 
wij begrip in onze strijd voor mensenrechten en democratie. Vandaar mijn keuze. Ik ben 
ook regelmatig aanwezig op N-VA-activiteiten in de streek en in Vlaanderen. Ik voel mij 
hier thuis.”

Woonzorgcentrum (WZC): N-VA krijgt gelijk 
In ons vorig Wielebelleke brachten we u op de hoogte over de intentie van de meerderheid om een 
nieuw WZC te laten bouwen en te laten uitbaten door een private partner.

De N-VA-fractie van het OCMW kon dit niet goedkeuren en 
heeft hiertegen klacht ingediend bij de gouverneur, op basis 
van meerdere tekortkomingen in het dossier en de genomen 
beslissingen. De gouverneur heeft N-VA over de volledige lijn 
gelijk gegeven en het Participatief Project Woonzorgcentrum 
naar de prullenmand verwezen. De Open Vld-CD&V-meer-
derheid heeft op de OCMW-raad van februari aangegeven 
dat ze niet in beroep gaat tegen de beslissing van de gouver-
neur. 

Degelijke ouderenzorg
De N-VA is verheugd dat dit dossier voorlopig van de baan 
is. Wij blijven dit echter met argusogen opvolgen. De N-VA 
wil dat de ouderenzorg, het belangrijkste segment van de 
welzijnszorg, op een degelijke wijze wordt georganiseerd én 
betaalbaar blijft voor de Lebbekenaren. N-VA Lebbeke is dan 
ook zeer tevreden met de ‘goede’ afloop en feliciteert de  
N-VA-fractie voor de doortastendheid in dit dossier.

Een haar in de boter in het schepencollege?
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Geenrichtingsverkeer in Klein Gent?
Klein Gent moet eenrichting worden. Dat vindt niet enkel de N-VA, maar ook 85 procent van 
de straatbewoners. De burgemeester wil er evenwel niet van weten en gaat voluit voor de verdere 
versmalling van de straat.

Straf

De straat “Klein Gent” is een smalle 
drukke straat met veel putten. In 
het kader van de heraanleg van de 
dorpskern werd beslist om de voetpaden 
te verbreden. Op zich zeker een goed 
idee: sommige bewoners staan met hun 
voordeur bijna op straat, voetgangers 
moeten op straat lopen en fietsers 
moeten zich tussen de auto’s recht 
proberen te houden op het slechte 
wegdek. Maar daar staat dan wel iets 
tegenover: minder parkeerplaatsen. 

Het buurtcomité van “Klein Gent” vroeg 
met een petitie om de optie van eenrich-
ting te onderzoeken. Die petitie werd 
door ruim 85 procent van de bewoners 
ondertekend! Eenrichting is gemakkelijk 

te realiseren met de Visstraat als tegen-
hanger. N-VA-gemeenteraadslid Karel 
Uyttersprot stelde de optie voor op de 
gemeenteraad van november, maar 
onze burgervader veegde ze van tafel.

N-VA-bestuurslid Hilde Pauwels: 
“Het schepencollege organiseerde een 
infovergadering, maar had geen oren 
naar de bezwaren. Van inspraak is geen 
sprake. Gezien de drukke bewoning 
vinden wij eenrichting een logische 
keuze. Ik ben benieuwd naar het resul-
taat in de toekomst: auto’s die van aan 
de Kapellenstraat moeten wachten als 
er van op het Dorp een auto het Klein 
Gent oprijdt, of omgekeerd? Wordt 
vervolgd…”

Gratis soep met Jong N-VA-actie 
Op zaterdag 13 januari deelde Jong N-VA gratis soep uit, 
ten voordele van de Zelfmoordlijn. Gezien de examens 
tijdens de Warmste Week kwam de actie met enige 
vertraging, maar een goede-doel-actie kan natuurlijk op 
eender welk moment. 

Wie wou steunen, kon een stress-telefoontje kopen voor 
slechts 3 euro. “Een geslaagde actie”, vertellen onze actie-
voerders, “alle telefoontjes zijn verkocht, waarvoor dank 
aan de sympathieke kopers!”

Een nieuw model van 
rustbank aan Hof ter 
Veldeken? Veel wordt hier 
niet meer op gerust…

Het Ontmoetingscentrum 
te Wieze blijft, ondanks alle 
beloften, verstoken van de-
gelijk vernieuwd sanitair en 
een keuken die naam waar-
dig. Blijkbaar zijn de prijzen 
van de ontvangen offertes 
telkens te hoog. Wie iets wil 
organiseren in het Ontmoe-
tingscentrum moet zich 
nog steeds behelpen met 
verouderde middelen. Blijk-
baar is investeren in Wieze 
geen prioriteit.

Het Gursten Velt, aan de 
Omleidingsweg, moest een 
kmo-zone worden. Boeren 
werden onteigend omwille 
van ‘openbaar nut’ en er 
werd een plan uitgewerkt. 
N-VA-gemeenteraadslid 
Carin Meert: “In plaats 
van deze kmo-zone zelf 
te ontwikkelen, verkoopt 
de gemeente de gronden 
nu aan de meestbiedende 
projectontwikkelaar. Wij 
vernemen dat tegen die 
praktijk klacht is neerge-
legd.” 

Hebt u de nieuwe defibrillatoren (AED-
toestellen) al gezien? De N-VA stelde hierover 
vragen in een vorige gemeenteraad. Wij zijn 
dan ook blij dat er gevolg aan gegeven wordt, 
want de oude zijn vervangen en daarnaast 
zijn er recent acht nieuwe bijgeplaatst. Een 
defibrillator kan bij een hartstilstand uw 
leven redden!
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

2018-02_Taxshift.indd   1 7/02/2018   14:06:47

N-VA in de gemeente- en OCMW-raad
In Lebbeke is de N-VA zowat de énige partij die oppositie voert. Wij keuren goed wat goed is, maar 
verzetten ons met kracht tegen wat slecht is. Reeds meer dan 70 eigen voorstellen werden door de 
N-VA op de agenda geplaatst. Hier enkele in een notendop:

Veiligheid: 

  Een planmatige aanpak, gespreid over een haalbare peri-
ode voor de vernieuwing en verbetering van de voet- en 
fietspaden in de gemeente.

  BuurtInformatieNetwerken (BIN’s): zie pagina 2 ‘Veiligere 
buurt met een BIN’.

Milieu: 

  Meer groen in de woonkernen, onderhoud van de geboor-
tebossen, installatie van ondergrondse glasbollen.

  Gemeenschappelijke volkstuinen voor tuinliefhebbers 
zonder tuin.

  Oplaadpunten voor elektrische fietsen.

  Omvormen van Huis Blancquaert tot een publieke 
parkruimte met een permanente beeldententoonstelling, 
zitbanken,…

Horeca, Middenstand en Ondernemen 

  De kadobon: als geschenk bij een communie, met 
Nieuwjaar, een verjaardag,… in te ruilen in onze eigenste 
winkels.

  Het verkeersvrij maken op zomerse namiddagen van 
de Jules De Buckstraat, zodat de winkels en horeca een 
rustige ontmoetingsplaats zijn voor klanten en terrasjes-
gangers.

  Een beter parkeerbeleid, optimaliseren van de parkeer-
plaatsen en afschaffen van het beurtelings parkeren.

Toerisme en erfgoed, want “toerisme is economie”. Via een 
combinatie van toerisme en horeca moet onze gemeente 
aantrekkelijk worden voor daguitstappen van wandelaars en 
fietsers.

Vandaar onze inzet voor het behoud en de restauratie van 
het geklasseerde Oud Gemeentehuis te Wieze (dat door onze 
inspanningen werd gered van de sloophamer), ons voorstel 
tot het opkalefateren van het Gemeentehuis Lebbeke, de 
dorpskernhernieuwing in Belle en Wieze,… 

Wonen, Jeugd en Gezin: 

  Kinderopvang: uitbreiden, verbeteren, stimuleren.

  Een plan van aanpak om leegstand te voorkomen en te 
bestrijden.

  Een databank met bouwrijpe gronden (inbreiding) en 
leegstaande huizen/panden moet de verkoop ervan stimu-
leren en open ruimte bewaren.

  Studenten die een proefschrift schrijven over Lebbeke, 
Belle, Wieze, moeten gestimuleerd worden met een “aan-
moedigingspremie”.

  Een fuifzaal voor onze jeugd, via een participatief project.

  Waardig afscheid nemen: een N-VA-voorstel werd, na vele 
jaren, gerealiseerd. Op alle begraafplaatsen werd een luifel 
geplaatst, opdat de rouwenden beschut kunnen afscheid 
nemen.

  Daarnaast werd gevraagd naar een register per kerkhof, 
een strooi- en engeltjesweide voor doodgeboren kindjes,…

Zorg: in het OCMW zijn wij met vier raadsleden, de énigen 
die kritisch én deskundig het beleid controleren, bijsturen en 
desgevallend bekampen. 

  Onze (re)actie tegen de geplande uitbesteding van de 
exploitatie van de zorg in het Woonzorgcentrum (het 
vroegere rusthuis) aan een privépartner heeft geleid tot 
een klacht bij de hogere overheid. En hierin kregen wij 
over de ganse lijn gelijk!

  Ook de “sneeuwtelefoon” behoorde tot onze voorstellen: 
oudjes of mensen die niet goed te been zijn, kunnen bellen 
voor hulp om sneeuw te ruimen op het voetpad.

Wordt zeker vervolgd…
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