Zone 30 respecteren p. 2

DENDERBELLE
LEBBEKE
WIEZE

Herinrichting Lebbeke Centrum p. 3

’T WIELEBELLEKE
  lebbeke@n-va.be I

www.n-va.be/lebbeke I jaargang 2017 I nr. 2 I mei

VU: RAF DE WOLF, BINNENSTRAAT 40, 9280 LEBBEKE

Interesse
in de nieuw
sbrief ?

’t Wielebell
eke
Digitaal

Stuur uw ge
gevens naar
:
rudi.cogen@
n-va.be

Gezocht: fuif- en feestlocaties voor
jeugd en verenigingen
Op donderdag 30 maart gaven de Dekenale Werken een toelichting
over hun plannen met de nieuwe polyvalente zaal in Heizijde. Vooral
de grootte van dit project (een feestlocatie voor 1500 personen) zorgde
voor veel protest bij de bewoners.

Uit de Wetstraat
Steeds meer mensen worden geconfronteerd met internetfraude. De
oplichters gaan hierbij zeer professioneel te werk, waardoor gedupeerden
vaak niet merken dat het om een valse website of factuur gaat. U ontvangt
een mail waarin staat dat u iets heeft
gewonnen of uw ‘zogezegde’ bank
laat u weten dat er een probleem is
met uw bankkaart. In alle gevallen
wordt gevraagd om uw persoonlijke
gegevens in te vullen, maar doe dat
nooit. Om deze fraudeurs sneller te
kunnen opsporen, heeft de FOD Economie in februari 2016 een meldpunt
opgericht, waar slachtoffers van internetfraude dit kunnen melden. De
tot nu toe financieel geleden schade
bedraagt 3 050 599 euro, waarvan
het grootste deel (meer dan 1,9 miljoen euro) particulieren betreft. Dit
is niet het volledige bedrag, want
niet iedereen laat weten hoeveel hun
schade bedraagt. Alert blijven, is dus
de boodschap. Wie geconfronteerd
wordt met internetfraude, moet dit
zeker aangeven op meldpunt.belgie.
be en klacht indienen bij de politie.
Goedele Uyttersprot
Federaal volksvertegenwoordiger
Meer nieuws uit de Kamer op
www.goedeleuyttersprot.be

De reden waarom de Dekenale Werken
net hier hun polyvalente zaal - die niet
enkel voor fuiven zal gebruikt worden wou neerpoten, had enkel te maken met
het feit dat de Kerk Heizijde zou ontwijd
worden, waardoor er een mooi stuk vrij
kwam om iets nieuws te bouwen.
Door het protest van de buurt en de plotse
terughoudendheid van het gemeentebestuur, namen de Dekenale Werken de
drastische beslissing om af te zien van
hun plannen en de volledige site met kerk
en zaal Heidehof te verkopen. Doordat
ook zaal `Ons Huis’ verkocht wordt, kan
dit leiden tot een tekort aan zalen in onze
gemeente. Denk maar aan de vele verenigingen die momenteel deze zaal gebruiken voor hun eetfestijn, fuif of ander
evenement. Dat de verstandhouding en
wil om over te gaan tot dialoog tussen
de gemeente en de Dekenale Werken ver
te zoeken is, bleek uit onze vraag om de

Dekenale Werken uit te nodigen op de
commissievergadering van 25 april. Dit
werd pertinent geweigerd door de burgemeester.
Wij hopen oprecht dat er een dialoog
wordt opgestart tussen de gemeente en
de Dekenale Werken om zo tot een solide
oplossing te komen, waarbij zowel in het
centrum als in Heizijde een volwaardig
project kan ontstaan, dat met de vele ideeën van de omwonenden wordt afgetoetst.
Wij vrezen dat de gemeente - net zoals bij
de heraanleg van een overgang van het
Sas van Belle - hiervoor geen geld wil vrijmaken, aangezien zij geen vragende partij
waren om de zaal Heidehof af te breken.
Of gelden er hier andere principes?

Steak met ons mee!
ZONDAG

28 mei 2017
11.30 uur
tot 15 uur

Raf De Wolf
Voorzitter

Feestzaal Reblo
Korte Varentstraat 4
N-VA Lebbeke nodigt u graag uit
op haar steakfestijn. We bieden u
steak met een saus naar keuze aan
of vol-au-vent. Voor de allerkleinsten voorzien wij ook vol-au-vent.
Hopelijk tot dan!
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Zone 30 respecteren
De zomer komt eraan, de vogeltjes fluiten in de ochtend en de kinderen gaan
alweer de straat op. Dat laatste is niet zonder gevaar. Kinderen, en zeker jonge
kinderen, zijn vaak onvoorspelbaar in hun handelingen en lopen daarom een
groter risico om betrokken te raken bij een verkeersongeval. Daarom zijn vele
straten in de omgeving van wijken, speelpleintjes en parken zone 30.
Uit vele rondvragen bij bewoners van de zone
30-straten blijkt dat deze snelheidslimiet
vaak niet wordt gerespecteerd.

een sensibiliserende aanpak en vraag daarom
om gewoon de regels te respecteren”, klinkt
het bij voorzitter Brent Roelandt.

Jong N-VA Lebbeke doet een warme oproep
aan alle automobilisten om de snelheidslimiet
te respecteren en waar nodig uw snelheid nog
extra aan te passen. “Flitsen en beboeten is
een mogelijkheid, maar ik geloof eerder in

Het hele bestuur van Jong N-VA Lebbeke
hoopt ook weer deze zomer een heleboel spelende kinderen op straat te zien die zich ten
volle kunnen amuseren.

’t Oud
Gemeentehuis opent
de deuren
’t Oud Gemeentehuis
in Wieze is geopend.
Dit beschermde
gebouw werd grondig
gerestaureerd door
de NV Diepensteyn,
met steun van minister-president Geert
Bourgeois. Het is
dankzij de inzet van
Rik Vermeir en raadslid Karel Uyttersprot,
dat het van de sloophamer werd gered.
Wij wensen de
uitbaters Rik en Els
veel succes toe!

Veiligheid primeert

Geslaagde gespreksavond
met Theo Francken

In de Burgerkrant wordt vaak een loopje genomen met
de waarheid. Zo werd onlangs duidelijk gesuggereerd dat
de N-VA niet met de veiligheid van de rusthuisbewoners
in het OCMW begaan is. Met de vraag “Hoeveel is een
mensenleven waard voor hen?”, plaatst de OCMW-voorzitter het politieke debat op een laag niveau. Dit is een
ongehoorde vraagstelling. Ons standpunt in het dossier
van het noodoproepsysteem hebben we verduidelijkt in
ons Wielebelleke van december 2016. Onze onthouding
bij de stelling in dit dossier is ingegeven door de dubieuze aanpak in dit dossier. De veiligheid van onze rusthuisbewoners staat inderdaad buiten kijf. Politiek debat
mag en moet er zijn, maar doe dit niet platvloers.

Voor meer dan 400 geïnteresseerden deed
staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Theo Francken, zijn beleid uit de doeken.

Tweede streekbierenavond
Jong N-VA Lebbeke
Op vrijdag 17 maart organiseerde de Lebbeekse Jong N-VA-afdeling hun 2de streekbierenavond in het JOC. Er was dit jaar
alweer een ruime keuze uit heel wat streekbieren, gaande van
Egidius en Rebelle uit Denderbelle, tot Kwak en Karmeliet uit
Buggenhout. Daarnaast werden ook de hongerige bezoekers niet
aan hun lot overgelaten en kon er worden gesmuld van een goedgevulde bierplank.
“Het JOC was goedgevuld en we konden de hulp van onze zes
bestuursleden meer dan gebruiken. Het bewijs dat Jong N-VA
Lebbeke bestaat uit gemotiveerde jongeren die mee willen werken

lebbeke@n-va.be

aan de verandering”, verklaarden voorzitter Brent Roelandt en
secretaris Klaas De Smedt. Daarnaast willen we graag alle aanwezigen en de rest van het bestuur (Tuur Van Keer, Pieter Paul
Moens, Stephanie Abbeloos en Ines Raes) van harte bedanken.
Tot op onze volgende activiteit!

Herinrichting Lebbeke Centrum
Huidige toestand
Huis Blancquaert

Het huis Blancquaert is een geklasseerd gebouw in het centrum. Het
gebouw staat leeg en heeft geen echte functie of bestemming. Toch kost
het veel geld. Er werd geïnvesteerd
in een nieuw dak, schilderwerken,
restauraties en behandeling van het
vocht. Momenteel zijn er nieuwe renovatiewerken gepland voor de gelijkvloerse verdieping voor 320 000
euro. In totaal komt men zo, rond de
600 000 euro aan restauratie- en verbouwingswerken. Gevraagd naar de
bestemming, moet men het antwoord
schuldig blijven. Wazige plannen
over een museum - meer bepaald een
chocolademuseum?! - doken vroeger
al eens op.

De Dekenij
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Tussen het Gemeentehuis, galerij
De Fontein en Huis Blancquaert bevindt zich een binnentuin die eigendom is van de gemeente. Deze wordt
slechts zeer sporadisch gebruikt.

Huis Blancquaert = nieuwe
dekenij

Het huis vormt samen met het
Gemeentehuis, de binnenkoer van het
Gemeentehuis, Galerie De Fontein,
en de Jules De Buckstraat een mooi
geheel. Met de huidige of toekomstige
E.H. Deken kan afgesproken worden
dat de dekenij wordt ondergebracht
in het Huis Blancquaert. Op de eerste verdieping is er een ruim ingericht
appartement, dat perfect aan de behoeften voldoet voor de huisvesting
van E.H. Deken. De gelijkvloerse verdieping kan worden gebruikt en ingericht voor de parochiale behoeften,
vergaderingen, secretariaat,...
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De huidige Dekenij

De oude dekenij dient dan een nieuwe bestemming te krijgen, maar gezien de ligging, aard en stijl van het
gebouw, de prachtige tuin,... kan dit
geen probleem zijn om kandidaat-kopers te vinden.
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De Jules De Buckstraat is een mooi
gezellig plein midden in het centrum
van Lebbeke. Hier waren ooit veel
terrasjes en horecazaken. Momenteel ligt het pleintje er triestig bij. Een
aantal zaken sloten al hun deuren.

Gemeentelijke binnentuin
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N-VA-voorstellen

De huidige Dekenij bevindt zich op de
Grote Plaats. Hier woont en werkt de
E.H. Geert Leenknegt voor het werkgebied Lebbeke-Buggenhout. Dit is
eveneens een geklasseerd gebouw en
eigendom van de gemeente. Het gebouw verkeert in slechte toestand en
is dringend aan een grondige renovatie toe.

Jules De Buckstraat
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Verkeersvrije Jules De Buckstraat

Om de leegstand tegen te gaan en de
handelszaken meer kans te geven om
te bloeien, stelde de N-VA al meermaals voor om dit plein - gedurende de
zomermaanden - vanaf de namiddag
verkeersvrij te maken, zodat terrasjesgangers er rustig kunnen vertoeven.
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Gemeentelijke binnen- en beeldentuin

De N-VA stelde reeds in het verleden
voor om van deze tuin een tuinpark
te maken, dat toegankelijk is voor de
bevolking. Dit zou een beeldentuin
kunnen zijn, tussen groen en bloemperken, voorzien van rustbanken. De
toegang is gemakkelijk te realiseren
via de Jules De Buckstraat. Een fietsenstalplaats zou hier wenselijk zijn,
om fietstoeristen aan te trekken.

www.n-va.be/lebbeke

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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