
De N-VA Lebbeke vroeg bij monde van gemeenteraadslid
Goedele Uyttersprot, om in het politiereglement op te

nemen dat spelende kinderen niet kunnen beschouwd worden
als vorm van geluidsoverlast.
Motivatie: op speelpleinen, speelstraten, woonerven, woon-
wijken,… moeten spelende kinderen ongestoord kunnen spe-
len binnen de gangbare normen van tijd en met respect voor
de andere vingerende reglementering inzake gebruik van
installaties, muziekinstrumenten,…
Deze aanpassing van het politiereglement moet speel-
pleinwerking en organisatoren van jeugdwerk, bescher-
men tegen lichtzinnige klachten van geluidsoverlast.

Goedele Uyttersprot
N-VA-gemeenteraadslid 

Bij 30 jaar ‘t Wielebelleke horen felicitaties voor de doorzetters van N-VA. Al die
tijd slaagden wij erin op zeer regelmatige basis de bevolking in te lichten over

het reilen en zeilen van het politieke Lebbeke. Dank ook aan alle medewerkers voor
de enorme inzet. Dank aan alle schrijvers van artikels, aan alle bussers, aan de ein-
dredacteurs, aan de drukkers enz. Kortom aan alle medewerkers. Wij doen voort.

Soms waren we opbouwend, maar altijd zeer kritisch. Behorend tot de kleinere
fracties in de gemeenteraad staan we meer dan ons vrouwtje en/of mannetje. In

de vorige legislatuur en zeker sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn wij
misschien wel de actiefste fractie.

Op 10 juni ll. trokken we
naar de stembus voor de

verkiezing van een nieuw par-
lement. Het arrondissement
Dendermonde schoof onze

Lebbeekse kandidate Goedele Uyttersprot naar voor. Haar
goed resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen was hieraan
niet vreemd. Ook voor de Kamer deed ze het uitstekend, op de
weinig zichtbare plaats (3de opvolger) behaalde zij 9.354 voor-
keurstemmen.

Leo Callaert
Voorzitter N-VA Lebbeke

Zaterdag 
15 september 

van 17.30u tot 23u
Zaal ‘Ons Huis’

IEDEREEN 
VAN HARTE WELKOM!

Er is ook een gevarieerde
koude schotel en 

vegetarische spaghetti 
te verkrijgen.

Aan huis leveren kan 
tussen 16 en 17 uur. 

Bel 0473 49 23 72.

6e 
SPAGHETTI-ZWIER

Lebbeke

De N-VA Lebbeke zit in de lift. De
jeugd, samen met de ervaring, geeft ons

het volle vertrouwen in de toekomst.
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Goede resultaten
voor N-VA Lebbeke

V.U. Leo Callaert
Laurierstraat 4/A002
9280 Lebbeke

’T WIELEBELLEKE

Spelende kinderen vormen geen geluidsoverlast
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Wij schrijven 1978! Een stel geëngageerde, zeer
Vlaamsvoelende Lebbekenaren, actief binnen de

toenmalige Volksunie, waren van oordeel dat de
Lebbeekse bevolking beter geïnformeerd diende te wor-
den over het reilen en zeilen binnen de politiek. Politieke
informatie over de gemeente, de provincie, Vlaamse en
nationale materies zouden kritisch bekeken en beschre-
ven worden. Het motto luidde: hard maar eerlijk.
’t Wielebelleke, een eigenwijze samentrekking van Wieze,
Lebbeke en Belle, zou onze spreekbuis worden.
De ploeg rond ’t Wielebelleke werd gevormd door mede-
werkers van alle slag, van schrijnwerker tot postbode,
van leraar tot directeur, van ambtenaar en arbeider tot
zelfstandige. ’t Wielebelleke kreeg in de beginjaren ook
een gezicht: een schalkse Tijl Uilenspiegelfiguur .

De techniek van de beginjaren was primitief: alles
werd nog op stencils getypt en afgedraaid op een

Gestetner op de zolderkamer bij Hugo (De Mol), niet
altijd zonder problemen.
Gescheurde stencils, opstropping van het papier, regeling
van de inkt…en dit voor een oplage van 8000 exempla-
ren, voor 8 bladzijden A5.Nadien volgde het plooien, het

in elkaar steken en de bede-
ling, huis aan huis, over gans
Lebbeke met een groep vrijwilli-
gers.

’t Wielebelleke werd een begrip, en werd er een bus
overgeslagen dan kregen wij steevast telefoon met de

vraag alsnog een nummer in de bus te steken.
Reeds jaren is de techniek aangepast en efficiënter gewor-
den. De typmachine is vervangen door de PC, het druk-
ken gebeurt op een heuse drukmachine door de N-VA,
maar de redactie en de bedeling zijn onverminderd
dezelfde gebleven en een aantal medewerkers van toen
zijn er nog steeds bij: Leo Callaert (huidig voorzitter),
Hugo De Mol, Karel Uyttersprot (initiatiefnemer en toen-
malig voorzitter in 1977), Gommaar De Wit, Marcel
Vermeir,…Een aantal hebben er afgehaakt maar nieuwe
vrijwilligers zijn er bij gekomen.

30 jaar ‘t Wielebelleke, 30 jaar lang onafgebroken poli-
tiek nieuws vanuit een partijpolitieke invalshoek,

aanvankelijk de Volksunie, nu door de erfgenamen, de 
N-VA. Dit is een unicum, niet alleen voor Lebbeke maar
ook ver daarbuiten.

Voor anderstaligen is de kennis van het Nederlands
een essentiële voorwaarde om zich te integreren in

Vlaanderen en in Lebbeke.

Om een job te vinden, om te winkelen, om te kunnen pra-
ten met de buren, de collega’s op het werk, de school, de
dienstenorganisaties zoals de bank, het ziekenfonds, de
administratie, .. moet men een minimum aan kennis heb-
ben van de taal van de bevolking.

Dit geldt zeker ook voor anderstalige ouders met school-
gaande kinderen.
Deze kinderen lopen dikwijls schoolachterstand op als
gevolg van het niet kennen van onze taal. Deze achter-
stand dragen zij mee, hun ganse leven lang.
Opdat deze ouders hun kinderen zouden kunnen helpen
bij hun huistaak, voor hun kontakten met de school of
met andere leerlingen en hun ouders, moet men
Nederlands kennen.

Goedele Uyttersprot diende, in naam van het kartel
CD&V/N-VA, een voorstel in om cursussen

Nederlands voor anderstaligen en in het bijzonder voor
anderstalige ouders te organiseren.

De scholen spelen hierin een belangrijke rol. Via hen
worden de ouders geïnformeerd en gecontacteerd

over de absolute noodzaak om onze taal aan te leren.
Niet alleen in hun eigen belang maar zeker ook in het
belang van hun kinderen.

Anderzijds bieden deze opleidingen ook een oplossing
voor de ‘grotere groep Franstaligen‘ die regelmatig
gebruik maken van onze Gemeentelijke Sportdienst. 

Een unicum!

30 jaar ‘t Wielebelleke

Kennis Nederlands noodzakelijke voorwaarde integratie
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Onmoetingscentrum = schietclub? 

Nieuwbouw OCMW in het zicht  

Tijdens de jongste gemeenteraad was er een stevige
discussie tussen de burgemeester en de N-VA-

raadsleden. Oorzaak hiervan was het standpunt van
de N-VA in verband met de benoeming van baron
Cuvelier tot ereburger van Lebbeke. Volgens de N-VA
heeft baron Cuvelier niet de minste binding met het
sociale, culturele of sportieve leven van de gemeente
Wieze of met zijn inwoners, laat staan met deze van
Lebbeke. Toen raadslid Vermeir deze  argumenten
naar voor bracht op de gemeenteraad, ontstak de bur-
gemeester in een ‘Franse colère’. Saeys bewees hiermee
-en dat is niet voor de eerste keer- dat hij en hij alleen

het zaligmakende recht van spreken en énig oordeel
heeft. Een opbouwend gesprek met de oppositie, dat is
met deze burgemeester totaal onmogelijk. Hij, en hij
alleen  heeft recht van spreken. De nieuwe Open Vld-
en sp.a-schepenen hebben in de acht maanden die de
nieuwe coalitie intussen oud is, hun mond op de
gemeenteraad nog niet open gedaan, laat staan dat ze
een standpunt innamen en dit kenbaar maakten. Neen,
stilte op alle fronten. Saeys heeft natuurlijk niet liever
dan dat zijn collega’s zwijgen. Zodoende kunnen zij
ook geen stommiteiten vertellen.

Burgemeester Saeys duldt geen tegenspraak

Op de gemeenteraad van eind april besliste de
meerderheid van Open Vld en sp.a-Spirit om een

karabijnschietclub uit het Dendermondse te laten trai-
nen in de kelder van het Ontmoetingscentrum. N-VA-
raadslid Vermeir diende een amendement in om dit
punt uit te stellen. 

Inderdaad, het Ontmoetingscentrum waar kinde-
ren spelen in de speeltuin, waar kinderen judo trai-

nen,  waar Chirokinderen vergaderen en spelen, waar
de bibliotheek gevestigd is, waar mensen vergaderen,
daar is geen plaats voor een schietstand.

Alle oppositieleden steunden het voorstel Vermeir dat
met 13 tegen 12 stemmen verworpen werd. De burge-

meester heeft deze schietstand beloofd aan zijn blauwe
vrienden uit Dendermonde en zijn meerderheid, die
knikt. Aan geen enkele Wiezenaar is hierover een
mening gevraagd. Zo werken de liberale democraten
van Open Vld, zo werken de
linkse democraten van Spirit.

Maar wij laten het hier
niet bij en komen hier

zeker zo vlug mogelijk op
terug.

Marcel Vermeir
N-VA-gemeenteraadslid

Zoals u al kon vernemen via ‘t Wielebelleke en de
pers komt de nieuwbouw voor de administratie en 

’t Kwakkeltje er eindelijk. Nadat het vorige schepen-
college jarenlang deze meer dan noodzakelijke nieuw-
bouw tegenhield (het gebouw wordt nog steeds links
en rechts gestut), is er uiteindelijk groen
licht gegeven.  Maar het oorspronkelijk
ontwerp, waar de vorige voltallige
OCMW-raad zich achterschaarde, werd
door burgemeester Saeys en het vorige
schepencollege van tafel geveegd. In dit
ontwerp was het niet nodig om de dien-
sten tijdelijk te verhuizen.

In het nieuwe ontwerp, de burge-
meester wilde kost wat kost de

gevel behouden, is dit niet meer moge-
lijk. Administratie, sociale dienst, tech-
nische dienst en ’t Kwakkeltje zullen

voor minimum twee jaar andere oorden moeten
opzoeken;  Een voorlopige kostenraming voor de huur
van containers bedraagt 276.000 euro. Reken daarbij
nog allerhande verhuiskosten, het ongemak voor het
personeel en de gebruikers van de OCMW-dienstver-

lening: de rekening zal aardig
oplopen.  Zelfs als er een andere
oplossing zou komen (huren van
leegstaande gebouwen), steeds zal
er een financieel plaatje aan verbon-
den zijn.  N-VA-raadslid Hugo De
Mol vraagt daarom dat het gemeen-
tebestuur deze financiële gevolgen
ten laste neemt. Uw geld, goed
besteed?

Hugo De Mol 
OCMW-raadslid N-VA 
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We hebben een duidelijk mandaat van de kiezer gevraagd en
we hebben het op 10 juni ook gekregen. Het is lang geleden
dat Vlaanderen nog zo’n duidelijke leidende formatie heeft
gehad in het politieke landschap. Dat komt goed uit, want
we moeten nu een grondige staatshervorming uitvoeren.

Bart De Wever, voorzitter 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 d ie op d it document wordt vermeld  is bestemd voor het interne gebruik  van de d iverse d iensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerk ing voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

De kiezers smaakten het recept van de N-VA

Het kartel CD&V/ N-VA boekte een indrukwekkende verkiezingsoverwinning. 
De N-VA leverde een grote bijdrage tot dat succes. 
Een interview met N-VA-politici uit uw provincie.

Hoe analyseert u de verkiezingsuitslag?
Helga Stevens: “De Vlaamse kiezers spraken zich
duidelijk uit voor een splitsing van de kieskring
BHV, voor een staatshervorming, voor méér
Vlaamse autonomie. Ook de bestuursstijl van

CD&V/N-VA in de Vlaamse regering werd
gesmaakt door de Vlaamse kiezers. De 
N-VA staat voor correctheid, rechtvaardig-
heid en respect. Aan dat positief alternatief
waren heel veel mensen toe. Het werd ver-
persoonlijkt door onze kandidaten die allen
heel mooie resultaten boekten.”

De regeringsonderhandelingen verlopen stroef?
Sarah Smeyers: "Juist, maar we moeten het been
stijf houden. Onze kiezers vragen net dat wij een
stevig Vlaams tegenwicht zouden vormen tegen
het eeuwige Franstalige 'non'. Zonder een split-
sing van Brussel-Halle-Vilvoorde en méér
Vlaamse bevoegdheden stappen wij niet in een
regering. We zeiden dat vóór de verkiezingen, we
zeggen en doen dat ná de verkiezingen. De N-VA
moet en zal bewijzen dat een Vlaams-nationale

partij effectief iets kan veranderen. We zullen onze
handen vuil moeten maken, dat is juist. Maar als je
langs de kant blijft roepen, hou je enkel propere
handen maar verandert er niets." 

Hoe gaat het nu verder met de N-VA?
Helga Stevens: “Dit verkiezingssucces is natuur-
lijk een geweldige opsteker. De N-VA is geen grote
partij. Wij blijven bescheiden. Maar door de
onbaatzuchtige inzet van onze duizenden vrijwil-
ligers en het stevige campagnewerk van onze kan-
didaten hebben we een sterke campagne gevoerd
en hebben we nu ook een sterke vertegenwoordi-
ging in Kamer en Senaat. Wij gaan er nu keihard
tegenaan om zoveel mogelijk van ons programma
te realiseren en nog meer mensen te overtuigen
dat een sterker Vlaanderen hun welvaart en hun
welzijn ten goede komt.”

Helga Stevens (38) uit Gent was de eerste
dove advocate in Vlaanderen. Sinds 2004

zetelt ze voor de N-VA in het Vlaams parlement. Ze is ook  Gents
gemeenteraadslid  en sinds kort gemeenschapssenator. Als volks-
vertegenwoordiger focust zij op de belangen van personen met
een handicap en op het welzijn van alle Vlamingen. Een goed
beleid  wordt echter nog te vaak  geblokkeerd  door de huid ige
staatsstructuur. Gelijke kansen voor iedereen was, is en zal steeds
de prioriteit zijn van deze gedreven dame. www.helgastevens.be

Voor kersvers kamerlid
Sarah Smeyers (26) uit
Aalst moet Vlaand eren
om z’n toekomst veilig te
stellen de nodige financi-
ële en economische hef-
bomen snel in eigen han-
den nemen. Een federale overheid  d ie haar fac-
turen te laat betaalt, zware lasten op lonen heft
en allerlei begrotingstrucs uithaalt kan voor
haar niet. Hieraan en aan meer Vlaamse zelf-
standigheid  zal Sarah in het federaal parlement
werken. www.sarahsmeyers.be

077- LEBBEKE:047-  29-08-2007  09:40  Pagina 4


