
Welk ‘bieken’ heeft er onze burgemeester nu gestoken om, onder het mom van
zijn 11-juli-toespraak, zo chagrijnig uit de hoek te komen?  Een 11-juli-toespraak

van onze blauwe burgemeester die eventjes de Vlaming komt
uithangen staat als een tang op een varken.

“Onze rijkdom koesteren”, zegt de brave man. Hoezo?
Welke rijkdom? Ik heb hem onze opmerking van het zwaar
gemeentelijk structureel deficit niet weten weerleggen!

“Inhumaan”? In ’t Vlaams: onmenselijk. Wat een dood-
doener. Gaat hij de volgens ons toch niet zo domme

inwoners nu nog schrik aanjagen ook? 

“Contraproductief”? Wij voeren geen afbraakopposi-
tie maar trachten bij te sturen door degelijke inter-
pellaties en voorstellen. 

“Zeemansbenen”? Goeien doemp, zeg. Ik zie mij
echt niet op dat krakkemikkige bootje zitten met zo’n

kapitein.

“Werken met visie”? Welke visie? Ik zou graag weten wat
zijn echte doelstellingen zijn!

“Teamgeest”? Welk team? ‘Union fait la farce’ zou hier
meer op zijn plaats zijn.

“Verantwoordelijkheidszin”? Het OCMW zou nogal werk
hebben als wij onze privézaken zo ‘verantwoordelijk’ zou-
den aanpakken.

De burgemeester is van het principe ‘wie niet met mij is, is
tegen mij’. Inspraak? Vergeet het. Respect voor iemands

mening die niet echt de zijne is? Vergeet het.
Elementaire beleefdheid? Vergeet het. Burgemeester is hij reeds,

maar als hij nu eens zou openstaan voor andere meningen en
zich gewoon wat socialer en vriendelijker zou opstellen, zou hij
heel misschien de titel van ‘burgervader’ verdienen.

André Segers
segers.andre@gmail.com

8ste Grote
Spaghettizwier

Zaterdag 19 september 2009
vanaf 17.30 uur

in Zaal Ons Huis

Ook een uitgebreide 
koude schotel verkrijgbaar!

Thuisleveringen in Lebbeke,
Denderbelle en Wieze tussen 

16.00 en 17.00 uur 
(bel 0473 49 23 72)

ACTIVITEITEN

Ja a r ga ng  3 2  -  n r. 3  -  s e p t e m b er  2 0 0 9  •  in fo @ n - va . b e   w w w. n - va . b e  

Wat bezielt die man?

Wielebelleke Denderbelle,
Lebbeke & Wieze 

V.U. Hugo De Mol
Baardegemsestraat 33A
9280 Lebbeke
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Een aantal weken geleden was het Administratief
Centrum aan de Leo Duboisstraat het voorwerp

van een blikseminslag. Hierdoor werden het controle-
systeem en de slotvergrendeling buiten werking
gesteld.

Ruim 6 weken later was dit systeem nog altijd niet
hersteld en moesten de deuren elke avond vergren-
deld worden met ketting en slot!

Dit lijkt wel 19de-eeuws, een echte klucht, ware het
niet dat de zaak ernstig is.

Na de problemen in het GC De Biekorf, waar maan-
denlang geen afdoende sluiting van de ingangsdeuren
was, en na de diefstal van geld uit De Biekorf - met
kluis en al, zonder inbraaksporen, en dus vermoede-
lijk door iemand die zich een sleutel had eigen

gemaakt (!?) - was nu ook het gemeentelijk
Administratief Centrum ‘vrij toegankelijk’.

N-VA Lebbeke stelt zich dan ook ernstige vragen bij
de veiligheid van de gemeentelijke gebouwen en over
de wijze waarop de meerderheid hiermee een loopje
neemt. Dit is zeker een aanfluiting van goed bestuur!

Op dinsdag 11 augustus werden de nodige herstellin-
gen uitgevoerd, zowat 7 weken na de feiten… Om per-
sonen met minder goede bedoelingen niet op slechte
gedachten te brengen, heeft de N-VA, bewust, deze
feiten pas na herstelling aan het licht gebracht.

De N-VA vraagt aan de meerderheid: treed uit uw ivo-
ren toren en stop met het grote eigen gelijk, maar
bestuur goed. Dat bent u de Lebbeekse burgers ver-
schuldigd.

N-VA-raadslid Goedele Uyttersprot agen-
deerde vorig jaar dit voorstel op de gemeen-

teraad van juni 2008 onder het motto
“Waardig afscheid nemen”.

Nog dit jaar wordt er een luifel geplaatst
op het kerkhof van Denderbelle.

Momenteel zijn de rouwenden op de
begraafplaatsen van Lebbeke, Wieze
en Denderbelle blootgesteld aan

regen, wind en zon en hebben zij

geen enkele bescherming. Een luifel moet op een uit-
vaart de aanwezige familie en vrienden enige bescher-
ming bieden.

Voor een eerste luifel, die er komt te Denderbelle, is er
een budget voorzien van 38 000 €. De eerstvolgende
jaren komen ook de andere kerkhoven in Lebbeke en
Wieze aan bod.

Het is duidelijk dat de N-VA dit initiatief dan ook toe-
juicht.

De N-VA stelt zich vragen over veiligheid
Lebbeekse overheidsgebouwen

Lebbeke: gemeente sluit deuren met kettingen

Luifel op begraafplaats Denderbelle

In ons vorig Wielebelleke hebben we u gemeld dat op
voorstel van Goedele Uyttersprot de gemeente beloof-
de een grote opruimbeurt te hou-
den aan de slecht onderhouden
speelpleinen.  Deels is dit gebeurd,
maar de foto’s getuigen dat er  nog
veel werk aan de winkel is. Els
Sinnaeve pleit voor een periodiek
onderhoud van deze speelpleinen.
Het herstellen van een bank is niet
enkel het terugplaatsen van de bal-
ken: een jaarlijks likje verf kan
geen kwaad.

Speelpleinen
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Stop de ruzie met de buren!
N-VA Lebbeke pleit voor goed nabuurschap met de buurgemeenten

OCMW: uw geld goed besteed?

Twee voorbeelden van hoe het niet moet:

“Opwijk weigert Lebbeeks voorstel omleiding bij wer-
ken N47” 
Het schepencollege van Opwijk gaat niet akkoord met
de omleiding die buurgemeente Lebbeke voorstelde
tijdens de grootscheepse wegenwerken aan de N47. 

De gewestweg tussen Dendermonde en Asse is in
Lebbeke afgesloten voor werken tussen de grens met
Opwijk en de Korte Weverstraat. De werken zullen
minstens 70 werkdagen in beslag nemen. Pas op 1 juli
werd Opwijk op de hoogte gebracht van het voorstel
om tijdens de hele duur van de werken al het verkeer
komende van Asse om te leiden over Opwijks grond-
gebied. Opwijk stelde aanvankelijk een aantal voor-
waarden om het voorstel te kunnen aanvaarden. Zo
wilde men eerst een beschrijving van de actuele toe-
stand van de omleidingwegen om achteraf de herstel-
kosten van eventuele schade te kunnen recupereren.
Ook vroeg Opwijk tijdelijke verkeerslichten voor de
veiligheid aan de scholen op het omleidingstracé en
wilde men de werken in Lebbeke veertien dagen later
laten starten om eerst zelf nog een aantal eigen werken
te kunnen uitvoeren. 

Lebbeke wenste op deze eisen echter niet in te gaan,
zodat het Opwijkse schepencollege een ‘njet’ gaf aan
de gevraagde omlegging. Door de Opwijkse weigering
worden nu in een eerste fase aan de werken tijdelijke
verkeerslichten gebruikt, die het verkeer om beurten
vanuit Asse en vanuit Dendermonde doorlaten. Dit
brengt alleszins lange files met zich mee.

“Bemiddeling gouverneur politiezone 
Lebbeke-Buggenhout” 
De provincie Oost-Vlaanderen telt 29 politiezones. De
zone Lebbeke-Buggenhout is daarvan een van de
kleinste. Samen tellen beide gemeenten 31 448 inwo-
ners en daardoor neemt deze politiezone, voor wat het
aantal inwoners betreft, de 25ste  plaats in. Deze klein-
schaligheid heeft in de voorbije jaren geleid tot span-

ningen die de goede werking dreigden te blokkeren.
Om uit de impasse te geraken vond op 21 februari 2007
in het Provinciehuis op uitnodiging van de gouver-
neur en de procureur des konings van Dendermonde
een overleg plaats om de problemen binnen de politie-
zone Lebbeke-Buggenhout te bespreken. 

Dit overleg betrof discussies rond de financiële midde-
len en de personeelscapaciteit in de politiezone, de
huisvesting van het korps en de inzet van het perso-
neel in de twee deelgemeenten van de politiezone.

De N-VA pleit voor goed nabuurschap
Deze twee voorbeelden uit een recent en een zeer
recent verleden tonen aan hoe de Lebbeekse meerder-
heid, en in de eerste plaats de burgemeester, omgaat
met de buurgemeenten. In het eerste voorbeeld ont-
staan de spanningen uit gebrek aan overleg en com-
municatie met de buren; in het tweede voorbeeld
lopen de spanningen tussen Lebbeke en Buggenhout
zo hoog op dat de gouverneur, voormalig Open Vld-
parlementslid Anré Denys, en de procureur des
konings moeten ingrijpen!
Het is gemakkelijk om in een zwakke meerderheid
sant in eigen land te zijn. Het is moeilijker om zijn
eigengereide ingesteldheid en eigen gelijk even opzij te
zetten wanneer men in de buurgemeenten zijn gelijke
of zijn meerdere tegenkomt.
Het is echter de modale Lebbekenaar die hiervan de
dupe is: geen omleiding dus via Opwijk, en nog maar
eens de slechte leerling van de klas die door de gou-
verneur en de procureur op het matje geroepen wordt.
En voorwaar kunnen wij u vertellen dat Lebbeke op
het Provinciaal Gouvernement reeds beschikt over een
zeer bedenkelijke reputatie!

De N-VA doet dan ook een oproep aan de huidige
meerderheid: stop de politiek van verzuring, maar
kom met een open geest in dialoog: in dialoog met de
buurgemeenten, en in dialoog met alle geledingen in
de gemeenteraad. Met respect voor ieders overtuiging,
ook als het niet strookt met uw opvattingen.

In de raad van 3 augustus besliste de OCMW-raad tot begeleiding bij de
aanpassing en opmaak in verband met het personeelsbehoefteplan en
de rechtspositieregeling (nieuw statuut voor het personeel).  Het totale
kostenplaatje bedraagt 18 730 euro.  De N-VA, bij monde van raadslid
Hugo De Mol, gaat hiermee niet akkoord.  Het OCMW beschikt op dit
ogenblik over 4,5 universitair geschoolde medewerkers, die uit hoofde
van opleiding  en capaciteit dit zelf aankunnen. Wegens ‘tijdsgebrek’
wordt dit werk uitbesteed.  
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

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 uitslag van de Vlaamse verkiezingen is duidelijk: u koos voor een sterker
Vlaanderen. Met onze campagneboodschap ‘Sterker Vlaanderen, minder crisis’

zetten we daar de jongste maanden ook hoog op in. Want België kan het niet
meer. Meer dan 500.000 kiezers gaven ons hiervoor op 7 juni het vertrouwen.
Waarmee ze 16 N-VA’ers naar het Vlaams Parlement stuurden. Waar gaan
zij voor?  Een Vlaams investeringsplan om de crisis écht aan te pakken, een

rechtvaardig maar kordaat inburgeringsbeleid, een hogere kinderbijslag,
een betaalbare hospitalisatieverzekering en een Vlaams energiebeleid dat zorgt
voor een lagere energiefactuur.
Degelijk. Sociaal. Zeker. 
Dat beloofden we voor 7 juni, dat zal erna niet anders zijn. 
Bart De Wever
Voorzitter N-VA

U koos voor een sterker Vlaanderen

In feite is Lieven Dehandschutter (Sint-
Niklaas) niet helemaal nieuw in het
Vlaams parlement, want hij zetelde al
in dat parlement van oktober 1998 tot
juni 1999 voor de Volksunie.
Lieven, jurist van opleiding, heeft een
lange staat van dienst. Sinds 1988 is
Lieven gemeenteraadslid. Hij was ook
schepen van Cultuur, Onderwijs en
Toerisme van 1995 tot 2000 voor de VU.
In 2010 zal hij opnieuw schepen wor-
den. Zijn belangstelling gaat naast de
politiek vooral naar cultuur, geschiede-
nis en talen. 

Nieuw in het Vlaams Parlement
Met Lieven Dehandschutter (51) en Matthias Diependaele (29) krijgt
Oost-Vlaanderen twee nieuwe gezichten in het Vlaams Parlement. 

Lieven
Dehandschutter

Matthias
Diependaele 
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Ook Helga Stevens blijft haar prominente
rol in het Vlaams parlement voortzetten.
Ze is volksvertegenwoordiger sinds 2004
en ook gemeenschapssenator. Helga
Stevens, die in Sint-Amandsberg (Gent)
woont, is ook voorzitster van de Europese
Unie van Doven. Kamerlid Sarah Smeyers
en Senator Louis Ide zullen op het federa-
le niveau nog meer de vinger op de wonde
leggen en aantonen waarom België het niet
meer kan.

Matthias Diependaele (Zot-
tegem) is licentiaat in de
rechten met een specialisatie
in internationaal en Europees
recht. De voorbije 2,5 jaar
was hij politiek medewerker
van Europees parlementslid
Frieda Brepoels. Tot begin
van dit jaar was hij onder-
voorzitter van Jong-N-VA.
Het  jongste lid van de N-VA-
fractie heeft een ruime
belangstelling in economie,
kmo’s en middenstand.

Helga 
Stevens

Sarah
Smeyers

Louis
Ide
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