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Veilig thuis in een welvarend Lebbeke - Denderbelle - Wieze

Op 14 oktober is het weer zover: gemeente-
raadsverkiezingen.
Iedereen trekt naar het stemlokaal om het 
gemeentebestuur te kiezen, dat de volgende 
6 jaar onze gemeente zal leiden. 
Wij - N-VA Lebbeke - stellen daarom met 
fierheid onze kandidaten voor, die de ge-
meente veilig, welvarend en leefbaar hou-
den, op een verantwoordelijke en verant-
woorde manier.

Op weg naar 
14 oktober

Programma & 
visie

25 N-VA 
KANDIDATEN
p.2 p.4

N-VA heeft voor u de ‘geknipte’ kandidaten.

Veilig thuis in een welvarend Lebbeke
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N47

N41 Cultuur - erf

Sport - erf

Commercieel - erf

Gemeente - erf

Welzijns- en zorg - erf

CENTRUM

Vijf dorpskernen en vijf erven (p. 3)Voetbaldoelen onterecht verwijderd (p. 2)

De N-VA heeft u nodig

De N-VA staat voor samenwerken, want 
samen bereiken we meer dan alleen. 
U kunt ons versterken.

•  Wilt u zich mee inzetten voor de  
verkiezingen van 14 oktober?

•  Zin om mee te helpen op onze  
activiteiten, bijeenkomsten,  
eetfestijnen …?

•  Wilt u een affiche voor aan uw venster 
of in uw tuin?

•  Helpt u graag mee ons Wielebelleke te 
bedelen (twee keer per jaar)?

Laat het ons weten via lebbeke@n-va.be

Een gezonde geest in 
een gezond lichaam

Met die motivatie stond onze jongeren-
voorzitter Brent Roelandt aan de start  
van de 10 Miles in Antwerpen. Een hele 
delegatie van de N-VA liep mee ten voor-
dele van het Berrefonds: een organisatie 
ter ondersteuning van mensen die hun 
kind verloren tijdens of na de zwanger-
schap. “Met de hele ploeg hebben we 
meer dan 25 000 euro ingezameld. Zorg 
dragen voor de gemeenschap, daar draait 
het om”, weet Brent.

De N-VA wil mee besturen vanaf 2019. We willen een krachtig alternatief 
bieden voor de inwoners van Denderbelle, Lebbeke en Wieze. U kunt op 
ons rekenen voor een eerlijk beleid met visie en met meer aandacht voor 
de burgers en verenigingen. Luisterbereidheid en dialoog staan daarbij 
centraal. De N-VA wil een warme gemeente, waar iedereen zich veilig én 
thuis voelt. 

Bij veiligheid denkt u wellicht aan betere en 
toegankelijke fiets- en voetpaden voor u en 
uw kinderen. Een verkeersveilige gemeente, 
met aandacht voor de zwakke weggebruiker. 
Misschien denkt u aan een lik-op-stuk-
beleid tegen straffeloosheid en een kordaat 
optreden van de politie. Of aan buurtinfor-
matienetwerken en mobiele camera’s om 
criminaliteit tegen te gaan. De N-VA denkt 
samen met u aan ál die dingen.

Uw welvaart is het best verzekerd onder 
een verantwoord bestuur. Wij zetten in 
op een doordacht gebruik van uw belas-
tinggeld. Transparantie en overleg met de 
inwoners zijn daarbij essentieel. De N-VA 
vindt dat lokale handelaars ondersteuning 

verdienen. Propere straten en goed onder-
houden (speel)pleintjes moeten evident 
zijn. Maar ook aan betaalbare zorg denkt 
de N-VA: van voldoende en degelijke kinder-
opvang tot ondersteuning voor jeugdver-
enigingen en betaalbare ouderenzorg. 

De N-VA beschermt onze Vlaamse identiteit. 
Wij zijn een gastvrij volk dat elkaar de hand 
schudt en aankijkt. Wie lid wil worden van 
de club, moet de spelregels aanvaarden. We 
beschermen ons erfgoed en zijn er fier op. 
Daarom pleiten we voor een opwaardering 
van onze authentieke dorpskernen.

Dat is onze opdracht: een veilige thuis  
in een welvarend Lebbeke-Denderbelle- 
Wieze.

Tijd voor een andere koers!

Interesse in onze nieuwsbrief?
’t Wielebelleke  

Digitaal 
Stuur uw gegevens naar: rudi.cogen@n-va.be

Raf De Wolf, voorzitter, en Goedele Uyttersprot, 
federaal volksvertegenwoordiger

Jongerenvoorzitter Brent Roelandt en 
zijn N-VA-collega’s op de 10 Miles.



Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen
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An 
Vervliet
3de plaats provincie
en gemeente Lebbeke

Niet stilstaan bij dromen, maar ze verwezenlijken, dat is mijn motto. 

Ondertussen zetel ik al 6 jaar in de Provincieraad om de belangen van onze regio te verdedigen en ondersteuning 
te vragen voor gemeenten waar nodig. Het bewaren van het evenwicht 
tussen natuur-, landbouw-, woongebieden en bedrijven is voor mij zeer 
belangrijk. Werk en vooruitgang dienen er te zijn, maar met voldoende 
aandacht voor onze groene omgeving.

Dankzij de N-VA is de Provincie afgeslankt, maar het werk is nog niet 
klaar. 
Met uw steun, kan ik dit werk verder zetten.

An Vervliet, 3de plaats, uw lokale kandidaat voor de provincie.
Meer weten? Surf naar oost-vlaanderen.n-va.be

Vergeet de provincie niet!

 22. Eddy Aelbrecht
 Lebbeke, Heizijde
Alleenstaand en vader van Yana, Yorick en Yinke
Docent Conservatorium
Eddy.alberts@skynet.be

 23. Nele Bosman
 Wieze
Alleenstaand en moeke van Soetkin en Hadelijn
Administratief medewerkster
Nele.bosman@n-va.be

 24. Rony De Wolf
 Lebbeke, Centrum
Gehuwd met Donatienne en papa van Zias
Zelfstandig haarkapper
hairdesignrd@hotmail.com

 25. Karel Uyttersprot
 Lebbeke, Centrum
Gehuwd met Marleen en vake van Katelijne en Goedele
Voormalig topman Voka Oost-Vlaanderen en 
oud-volksvertegenwoordiger
Karel.uyttersprot@n-va.be

 2. Goedele Uyttersprot
 Wieze
Samenwonend met David en moeke van Zeger, 
Isolde, Gudrun & Dagmar
Advocaat en federaal volksvertegenwoordiger
www.goedeleuyttersprot.be

 3. An Vervliet
 Lebbeke, Centrum
Samenwonend met Cliff
Coördinator Budget & Benefits bij 
de FOD Mobiliteit en Vervoer
An.vervliet@oost-vlaanderen.be

 4. Peter Huyck
 Lebbeke, Heizijde
Gehuwd met Verena en papa van Thibe en Thibo
Diensthoofd technische diensten en exploitatie bij 
een gerenommeerd ziekenhuis 
Peter.huyck@n-va.be

 5. Reinout De Mol
 Lebbeke, H.-Kruis
Alleenstaand
Expert financiën - boekhouder bij 
Agentschap Integratie en Inburgering
Reinout.demol@skynet.be

 6. Carin Meert
 Lebbeke, Centrum
Gehuwd met Paul en mama van Nik
Verpleegkundige
Carin_meert@msn.com

 7. Leo Verhulst
 Lebbeke, Centrum
In relatie met Simonne en vader van Sarah en Tom
Gepensioneerd manager bij Bpost
Leo.verhulst@hotmail.com

 8. Sofie Cuddeman
 Lebbeke, H.-Kruis
Gehuwd met Stijn en mama van Liv en Miel
Leerkracht lager onderwijs
Sofie.cuddeman@hotmail.com

 9. Hilde Pauwels
 Denderbelle
Samenwonend met Oscar
Uitbaatster ‘Den Tongenslijper’
Hilde.pauwels4@telenet.be

 10. Geert De Saedeleir
 Lebbeke, H.-Kruis
Gehuwd met Daisy en papa van Ilias en Kiana
Zelfstandig aannemer
Gds.bvba@gmail.com

 11. Kurt Guns
 Wieze
Gehuwd met Peggy en papa van Yoran en Artoo
Keukenontwerper en -verkoper
Keukens.kurt@debisschop.be

 12. Evert Van der Poten
 Denderbelle
Alleenstaand
Student Politieke Wetenschappen
evertvanderpoten@hotmail.com

 13. Evy Van Ransbeeck
 Wieze
Gehuwd met Isabel
Commercieel directeur
vanransbeeckevy@gmail.com

 14. Klaas De Smedt
 Lebbeke, Centrum
Alleenstaand
Leerkracht Frans en Duits
Klaas_de_smedt94@hotmail.com

 15. Brent Roelandt
 Lebbeke, H.-Kruis
In relatie met Melissa
Student Politieke Wetenschappen
Brent6@live.be

 16. Stephanie Abbeloos
 Lebbeke, Heizijde
In relatie met David
Verpleegkundige
Stephanie_abbeloos1@outlook.com

 17. Bo Macharis
 Lebbeke, Centrum
Alleenstaand
Leerkracht lager onderwijs
Macharisbo@vbslebbeke.be

25 N-VA KANDIDATEN VOOR VERANDERING

Veilig thuis in een welvarend Lebbeke - Denderbelle - Wieze

U mag op verschillende namen stemmen binnen onze lijst. Dit zijn volwaardige stemmen.

 1. Raf De Wolf
 Lebbeke, H.-Kruis
Gehuwd met Cathy en papa van Renée en Lyon
Grafisch ontwerper
Raf.dewolf@n-va.be

 18. Lut Velleman
 Lebbeke, Centrum
Samenwonend met Dirk en mama van Leen
Floormanager
lutvelleman@live.be

 19. Sofie Cooreman
 Lebbeke, Centrum
Alleenstaand
Planningsverantwoordelijke rijschool Traffix
Cooremansofie@yahoo.com

 20. Kathleen Verhavert
 Denderbelle
Mama van Gilles en Louis
Actuaris
Kathleen.verhavert@skynet.be

 21. Rita Van hauwermeiren
 Lebbeke, H.-Kruis
In relatie met Gunther
Gepensioneerd docente atletiek aan 
de HoGent en VUB
Rita.vanhauwermeiren@telenet.be



Als partij zijn er uiteraard niet enkel kandidaten nodig, 
maar ook een visie en een concreet programma. Onze 
prioriteiten voor de volgende 6 jaar? 

1. Veiligheid: zowel op vlak van verkeer (fiet-
sers, voetgangers, vlotte doorstroming), als wat 
bescherming van onze inwoners, verenigingen 
en milieu betreft (met 
o.a. mobiele camera’s 

tegen criminaliteit en sluik-
storters, buurtinformatie-
netwerken (BIN’s) waarbij 
burgers en politie samenwer-
ken). We ijveren ook voor 
een volwaardige oversteek 
aan Belle Sas, zowel voor fiet-
sers, voetgangers, kinder- en 
rolwagens.

2. Lokale economie en bestuur: in overleg met 
burgers en adviesraden houden we de vinger aan 
de pols. Inspraak vóór uitspraak, m.a.w. overleg 
vóór er wordt beslist. We pakken leegstand aan 

om op die manier zelfstan-
digen aan te moedigen en te 
ondersteunen, zodat o.a. het 
centrum opnieuw aantrek-
kelijk wordt. Ondernemen 
en middenstand wordt aan-
gemoedigd en geholpen o.a. 
via ‘pop-upwinkels’ in het 
centrum. Door het creëren 
van gezellige terrassen, een 
openbare binnentuin aan het 
gemeentehuis en een slim 
parkeerbeleid, willen we het centrum opwaarderen. 
Daarbij waken we uiteraard over een gezond financieel 
beleid. 

3. Onze eigenheid bewaren en bewaken: we wo-
nen op Nederlandstalig grondgebied en zorgen 
ervoor dat nieuwko-
mers de kans krij-
gen om snel onze 

mooie taal onder de knie te 
krijgen. Dit zorgt voor een 
vlotte integratie in onze ge-
meente. Ook ons prachtig 

erfgoed moet in stand gehouden en beschermd worden, 
net als onze authentieke dorpskernen die nood hebben 
aan vernieuwing/opsmuk/verfraaiing. De verschillende 
culturele tradities houden we in ere en blazen we – waar 
nodig – nieuw leven in. 

4. Het verenigingsleven (jeugd, cultuur, 
sport): eerst en vooral maken we drin-
gend werk van een nieuwe polyvalente 
zaal (naast de brandweer), waar de jeugd 

kan fuiven en waar verenigin-
gen eetfestijnen e.a. kunnen 
organiseren. Hier is voldoende 
ruimte en parkeergelegenheid. 
De overlast voor de omwonen-
den wordt tot een minimum 
herleid. De locatie ligt centraal 
tussen de rand van Belle – Wie-
ze - centrum Lebbeke en dus 
gemakkelijk bereikbaar. Voor 
kinderen en volwassenen met 
een beperking breiden we de G-sporten uit en ook het 
sportcentrum wordt uitgebouwd. Jeugdbewegingen en 
verenigingen ondersteunen we beter, zowel op organi-
satorisch als op logistiek vlak. 

5. Zorg en milieu: onze oudere inwoners 
verdienen een betaalbare woonst en zorg, 
eens zij niet meer zelfstandig in hun eigen 
huis kunnen blijven. Een seniorenconsu-

lent staat thuiswonende senioren bij met informatie 
over premies of andere voordelen, maar doorbreekt ook 
het sociaal isolement 
en spoort verdoken 
kansarmoede op.
Ook het Huis van et 
Kind speelt een rol 
bij jonge kansarme 
gezinnen. Daarom 
stellen wij voor dat 
in dit Huis een kinderruilwinkel en luierbank komt. 
Naast zorg van jong tot oud, hebben we ook oog voor 
het milieu. Lebbeke raakt overvol en wat nog rest wil-
len we beschermen en bewaren. De waterproblematiek 
pakken we aan door te zorgen voor voldoende grote ri-
oleringen en een verstevigd wegdek. We roepen ook een 
halt toe aan dierenleed en –misbruik en dierenwelzijn 
integreren we binnen de dienst milieu.
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