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’T WIELEBELLEKE WIEZE
LEBBEKE
DENDERBELLE

Beste Lebbeke-,  
Belle- en Wiezenaar

Het einde van de zomervakantie 
nadert. Dat betekent het begin van 
een nieuw politiek werkjaar. Tijd dus 
om even terug te blikken op het eerste 
half jaar nieuw bestuur. In januari 
kwam burgemeester Raf De Wolf aan 
het hoofd van een frisse, jonge ploeg, 
die voluit gaat voor een beter en  
dynamischer Lebbeke.

Als voorzitter van de grootste meerder- 
heidspartij stel ik trots vast dat de 
sfeer in het nieuwe gemeentebestuur 
er goed in zit. De eerste beslissingen 
leveren stilaan resultaat op. Zo zal het 
publiek in de gemeenteraad voortaan 
begrijpen wat de raadsleden zeggen 
dankzij de nieuwe audio-installatie. 
Daarnaast zorgt het vuilnisbakkenplan 
voor een doelgerichte spreiding van de 
gemeentelijke vuilbakken en krijgt het 
Kleibos langs de Baasrodestraat een 
forse uitbreiding. 

Wij blijven doorgaan,  
voor een veilige thuis in  
een welvarend Lebbeke!

Klaas De Smedt
Voorzitter

Vuilnisbakkenplan tegen zwerfvuil (p. 3)Doe mee met ons fotozoekertje! (p. 2)

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Bent u geïnteresseerd in onze  
activiteiten en weetjes? Schrijf u dan 
in voor onze maandelijkse digitale 
nieuwsbrief. U vindt een link terug 
onderaan op onze  
website: www.n-va.be/lebbeke

18de grote  
spaghettizwier

Zaterdag 14 september
17.30 tot 21.30 uur

CC De Biekorf 
Stationsstraat 23, 

Lebbeke

Spaghetti, tosti of tosti bolognaise: 10 euro

Thuisleveringen: bel naar 0473 49 23 72

Visie voor Lebbeke
Mijn wittebroodsweken en -maanden als burgemeester zijn achter de rug. Stilaan 
krijgt het nieuwe bestuur een betere kijk op het reilen en zeilen in onze gemeente. 
Dankzij uitgebreid overleg met externe partners werd ons duidelijk welke stap-
pen er juist nodig zijn om tot concreet resultaat te komen. Ook mijn dagelijkse  
aanwezigheid in het gemeentehuis en de vele gedachtewisselingen met de  
verschillende diensthoofden waren heel leerrijk.

Nu het leerproces ten einde loopt, kunnen we stilaan 
de laatste hand leggen aan het meerjarenplan voor onze 
gemeente. Een heel belangrijke opdracht, want dat plan 
moet onze visie voor de komende jaren weerspiegelen.  
Het is onze bedoeling om het meerjarenplan in oktober 
aan de gemeenteraad voor te leggen ter goedkeuring.  
U hoort er dus binnenkort zeker meer over!

Raf De Wolf
Burgemeester
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  In april verkocht Jong N-VA Lebbeke op  
de zaterdagmarkt soep en meetlatjes  
ten voordele van Kom op Tegen Kanker. 
Bedankt aan alle kopers!

  Vol spanning uitkijken naar de binnen- 
sijpelende verkiezingsuitslagen op 26 mei, 
met tussendoor iets lekkers om te drinken 
en een goede babbel.

  Jong N-VA verkoos schepen Goedele  
Uyttersprot onlangs tot erelid. Zo wil de 
afdeling haar bedanken om Jong N-VA mee 
uit te bouwen tot de sterke jongerenpartij 
die ze vandaag is. Proficiat, Goedele!

Burgemeester helpt mee in woonzorgcentrum
Raf De Wolf maakte meteen één van zijn beloften als nieuwe burgemeester waar. Hij beloofde de lokale 
dienstverlening van dichtbij op te volgen en draaide daarom een dagje mee in het woonzorgcentrum. Een 
verslag van een boeiende dag … 

6.45 uur: ochtendbriefing 
Het personeel krijgt instructies over het 
verloop van de dag. Onze burgemeester 
merkt op dat het onderscheid tussen 
zorgkundig en verpleegkundig personeel 
niet meteen duidelijk is, waardoor het 
even zoeken is. Een personeelsbadge die 
de naam en functie vermeldt, kan dat 
probleem verhelpen. 

7.30 uur: ontbijt van de bewoners 
Iedereen steekt een handje toe en dat is 
hard nodig, want veel bewoners kunnen 

hulp gebruiken bij het eten. Geduld en 
inlevingsvermogen zijn daarbij nood- 
zakelijke eigenschappen. 

11-13 uur: op ronde bij de bewoners
Onze burgemeester neemt uitgebreid de 
tijd om met zowel bewoners als mede-
werkers een praatje te maken over hoe zij 
het woonzorgcentrum beleven en welke 
mogelijkheden ze zien voor verbetering. 

15 uur: briefing van de avondploeg
De medewerkers luisteren aandachtig 

naar de informatie die ze krijgen over de 
gezondheidstoestand van de bewoners, 
wie er extra aandacht nodig heeft …

Conclusie:
Vast staat dat ons zorg- en verpleegkundig 
personeel alle respect verdient. Het zijn 
mensen die hun job met hart en ziel  
uitvoeren. Ze mogen dan ook absoluut 
rekenen op de steun van het gemeente-
bestuur. Onze burgemeester zal al het 
mogelijke doen om zowel hun welzijn als 
dat van de bewoners te garanderen.

Stuur dan vóór 1 oktober  
de straatnaam door naar  
lebbeke@n-va.be. Wie weet 
wint u wel een leeuwenvlag!

Wist u trouwens dat u via onze afdeling 
een leeuwenvlag kunt kopen? U hebt de 
keuze tussen een raam- of een mastmodel. 
Interesse? Stuur een mailtje naar  
lebbeke@n-va.be.

Bezige bijtjes bij N-VA

‘Vertelling’ in kasteel Wieze lokt veel volk
In de zomer organiseert TV Oost telkens een reeks Vertellingen. Een bekende verteller 
deelt dan een boeiend verhaal op een prachtige locatie. Ook in onze gemeente kon u 
genieten van een Vertelling aan het kasteel van Wieze.

De kasteelheer van Wieze stelde een deel van zijn domein ter beschikking voor de ‘Vertelling’ van 
onder meer Nele Bauwens. Er waren duidelijk meer geïnteresseerden dan bij de vorige editie, misschien 
ook dankzij de schitterende locatie. De avond werd door iedereen gesmaakt, net als de gratis Vicaris-
biertjes die brouwerij Dilewyns ter beschikking stelde. Volgend jaar vinden de Vertellingen plaats in 
Denderbelle, wie weet op een even verrassende locatie!

Weet u waar deze foto werd genomen?

Foto-
zoekertje
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  Tijdens de Kriebeljogging zette onze  
sportieve jongerenvoorzitter Brent Roelandt 
zijn beste beentje voor.

  Op 11 juli kreeg iedereen die de Vlaamse 
vlag uithing van ons een beloning.

  Samen met veel andere inwoners stapte 
ons bestuurslid Vincent De Wolf voor het 
goede doel mee in de Dodentocht. Een 
dikke proficiat aan iedereen voor de  
puike prestatie en het mooie gebaar!

Vuilnisbakkenplan voor een propere gemeente
Zwerfvuil en sluikstorten zijn vele inwoners een doorn in het oog. Mensen vragen wel eens: staan er  
voldoende vuilbakken in de gemeente? Of trekken vuilbakken nét meer vuilnis aan? “Terechte vragen,  
waarop het gemeentebestuur heel concreet wil antwoorden met een doordacht vuilnisbakkenplan”,  
bevestigt schepen Goedele Uyttersprot.

Nauwgezet onderzoek
De eerste stap om tot zo’n plan te komen, was het inventariseren van alle 149 vuilnisbakken  
in onze gemeente. Een student maakte daar zijn eindwerk rond. Hij fotografeerde alle  
vuilnisbakken en bracht ze in kaart. Daarna ging het gemeentepersoneel ermee aan de slag. 
Elke eerste week van de maand controleerde het de inhoud van de vuilbakken, en dat van 
januari tot en met juli. Op die manier kwamen alle seizoenen en periodes aan bod (ijspiste, 
vakantie, andere evenementen …). Telkens noteerden de medewerkers onder meer het soort 
afval (bijvoorbeeld huisvuil, hondenpoep, …) en de vullingsgraad van de vuilnisbakken.

Concrete maatregelen in het najaar
“In het najaar zal het gemeentebestuur die gegevens evalueren”, verduidelijkt schepen  
Uyttersprot. “Moeten er op bepaalde plaatsen vuilnisbakken bijkomen of verdwijnen?  
Zijn er andere modellen nodig? Op die vragen kunnen we dan een antwoord geven.  
We houden u op de hoogte!”

Werken in Denderbelle-Dorp gaan vooruit
In Denderbelle-Dorp zijn begin dit jaar 
grote werken gestart. Het centrum krijgt 
zo een enorme opknapbeurt. Door de 
werken in fases uit te voeren, bleef iedere 
straat toch bereikbaar. Een stand van 
zaken:

•  Klein Gent kwam als eerste aan bod. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om de 
riolering enkel te herstellen waar nodig, 
maar dat bleek onbegonnen werk.  
De riolering werd daarom volledig 
vernieuwd. Enkel de laatste laag asfalt 
ontbreekt nog. Daarvoor is het nog even 
wachten tot ook de andere straten klaar 
zijn om geasfalteerd te worden. Een deel 
van Klein Gent wordt ingericht als  
eenrichtingsstraat. 

•  In een tweede fase was het de beurt aan 
de Denderstraat en het plein rond de 

kerk. Daar zorgden enkele problemen  
bij de graafwerken voor een lichte ver-
traging. Momenteel worden de laatste 
klinkers rondom het kerkplein aangelegd. 
Denderbelle krijgt zo een aantrekkelijker 
dorpszicht.

•  De Kramwegel krijgt nieuwe voetpaden 
en een nieuw wegdek. Alle nutsvoorzie-
ningen komen ondergronds te liggen. 

Deze werken waren niet voorzien in de 
planning, maar het nieuwe bestuur wil de 
kans niet laten liggen om ook dit deel van 
het dorp mee te vernieuwen. 

•  Ook de werken aan de Meerskant zijn 
begonnen en zullen duren tot het einde 
van het jaar. 

Het gemeentebestuur beseft dat de grote 
werken een serieuze impact hebben op de 
leefbaarheid binnen het centrum. “Samen 
met de aannemer doen wij er alles aan om 
de overlast te beperken”, aldus onze burge-
meester. “Elke week is er een overleg met 
de aannemer en wij houden ook de buurt- 
bewoners op de hoogte via een omzend-
brief. We kijken er alvast naar uit om 
binnenkort samen met hen te klinken op 
een mooi vernieuwd dorpscentrum!”

  Met het vuilnisbakkenplan schakelt het 
gemeentebestuur nog een versnelling 
hoger in de strijd tegen zwerfvuil.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Anneleen Van Bossuyt
Christoph D’Haese
Peter Buysrogge
Kathleen Depoorter
Tomas Roggeman

Matthias Diependaele
Sarah Smeyers
Koen Daniëls
Elke Sleurs
Marius Meremans
Andries Gryffroy

Uw N-VA-verkozenen uit Oost-Vlaanderen:

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


