
Ik heb zo het vermoeden dat sommigen met de gemeenteraadsverkiezingen van
volgend jaar in het zicht onrustig beginnen worden, maar mag het eerlijk blijven
alstublieft?

Het is spijtig te moeten vaststellen dat een mooi initiatief zoals ‘Beste Bestekens’, een
initiatief van de Cultuurraad over borstkanker, zomaar gebruikt - lees misbruikt -
wordt tot meerdere eer en glorie van het huidig bestuur. Is het nu zo moeilijk om 
respect op te brengen voor initiatieven van alle betrokkenen, zonder partijpolitieke
of persoonlijke belangen te laten primeren? Men zou alle mogelijke steun moeten
verlenen, zonder het project  te manipuleren om de pluimen dan op de eigen hoed
te steken. Foei!

VETO TEGEN VERBOUWERSKAART
Hetzelfde geldt voor de 'Verbouwerskaart'. Dat is een voorstel van N-VA Lebbeke
om een tijdelijke, aangepase versie van de bewonersparkeerkaart te geven aan toe-
komstige inwoners die een pand verworven hebben maar hun domicilie hier nog
niet hebben. Ze kunnen dan ook geen bewonerskaart krijgen. Ook hier stelt het 
gemeentebestuur zijn veto. 

Indien je overdag aan je woning wil werken kan je in een blauwe zone je wagen met
een aanhangwagen eraan niet parkeren bij de werken. Dus moet men om de twee
uur het werk laten vallen en de parkeerkaart aanpassen. Parkeren buiten de blauwe
zone is helemaal geen optie.

ALGEMEEN BELANG?
Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat elk idee, hoe
goed of praktisch ook, automatisch afgekeurd wordt indien
het geen blauw strikje heeft. Waar zitten we dan met het al-
gemeen belang? Een groot politicus kan toegeven wanneer
een idee goed is, ook al komt het niet van zijn partij.

André Segers, 
voorzitter N-VA Lebbeke: 

“Een groot politicus kan toegeven 
wanneer een idee goed is, 

ook al komt het niet van zijn partij.”

Zaterdag 17 september 2011
van 17.30 uur tot 22 uur.
Zaal Ons Huis Lebbeke

Spaghetti  
en gevarieerde koude schotel

Thuisbestellingen 
tussen 16 en 17 uur voor 

Lebbeke-Wieze en Denderbelle, 
bel 0473 49 23 72.

STOELENDANS?
De offerte voor het nieuwe 

meubilair voor het Sociaal Huis deed
ons de wenkbrauwen fronsen. Uit

deze offerte stellen we vast dat niet 
iedereen gelijk is. Dat blijkt duidelijk

uit de prijzen  van de stoelen:

personeel € 200 /stoel  
directie € 1 850/stoel  

raadszaal € 1 200/stoel 
Op onze vraag om voor iedereen 

dezelfde, degelijke ergonomische stoel
te voorzien, volgde een schorsing. 

De meerderheid 
Open Vld - s.pa - De Ploeg 

besliste om de offerte te behouden
zoals voorgelegd.  Met als argument

dat de prijzen niet worden vermeld in
de offerte?!

10de Grote 
Spaghettizwier
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Mag het misschien wat eerlijker?

V.U. Andre Segers
Fochelstraat 47
9280 Lebbeke
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De uitstaande schuld van Lebbeke is torenhoog. Dat komt onder meer door enkele ondoordachte in-
vesteringen en projecten die de draagkracht van onze gemeente ver overstijgen.

Recentelijk werd door de Studiedienst van de Vlaamse regering aan de hand van een overzichtelijke set indi-
catoren voor iedere Vlaamse gemeente een profielschets vrijgegeven. Hierdoor wordt het mogelijk om de ge-
meentelijke cijfers van het Lebbeeks gemeentebestuur te vergelijken met die van een groep gelijkaardige
gemeenten of met die van het ganse Vlaamse Gewest.

Wanneer we de indicator “uitstaande schulden” onder de loep nemen, komen we tot wel zeer ontgooche-
lende vaststellingen, zoals uit de onderstaande tabel blijkt.

Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur
Situatie eind 2008 (laatst beschikbare gegevens)

Door deze enorm hoge uitstaande
last moet de gemeente Lebbeke ieder
jaar ongeveer € 3 100 000 aan kapitaal
en intresten betalen aan de banken.

GEEN RUIMTE VOOR BELEID
Deze zeer hoge schuld/inwoner heeft voor gevolg dat er zo goed als geen ruimte meer is voor belangrijke be-
leidsinitiatieven zoals veilige voet- en fietspaden, mobiliteit, speelpleinen, een gezinsvriendelijk beleid, jeugd-
zaken, vergrijzing, sociaal beleid, …

De meerderheid van Open Vld, sp.a en SLP schuift de lasten door naar de toekomst in plaats van te saneren,
te besparen, orde op zaken te stellen en vooral de  tering naar de nering te zetten.

GELDKRAAN OPEN
Dat de uitstaande schuld zulke buitensporige vormen aanneemt is het gevolg van het openzetten van de geld-
kraan voor een aantal ondoordachte investeringen en projecten die de draagkracht van een gemeente van 
18 000 inwoners ver overstijgt.

Had men de schuld de afgelopen jaren behouden op het niveau van de 21 met Lebbeke vergelijkbare gemeen-
ten, dan moest men nu de vermindering van de personenbelasting niet beperken tot 0,50 % maar kon men ze
verlagen met  2,05 % tot een niveau van 5,95 % .Of kon men de onroerende voorheffing verlagen van 1 450 op-
centiemen naar 960 opcentiemen.

Pas dan zou er sprake kunnen zijn van een verantwoord en bekwaam bestuur! 

Met Lebbeke vergelijkbare gemeenten                                  Met Lebbeke vergelijkbare gemeenten
met de laagste uitstaande schulden. met de hoogste uitstaande schulden.

Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur  Situatie eind 2008 (laatst beschikbare gegevens)

Lebbeke leeft boven zijn stand

Zomaar, heel toevallig, hebben we er precies een ‘notabele’ bij. Nu prijkt de dochter van de burgemeester toch
wel heel toevallig op de foto in de krant samen met de andere ‘notabelen’ naar aanleiding van een viering. 
Profileringsdrang misschien? Verkiezingen op komst?

“D’er los over”

Gemiddelde uitstaande schulden € per inwoner  Verschil in %
21 met Lebbeke vergelijkbare 
gemeenten                € 912     
Vlaams Gewest               € 1 206         + 32 %  
Gemeente Lebbeke               € 1 639        + 80 % 

Schuld  per  inwoner

1 Lede 200 €

2 Berlaar 285 €

3 Berlare 392 €

4 Rumst 424 €

5 Stabroek 426 €

Schuld  per  inwoner

17 Liedekerke 1 343 €

18 Waarschoot 1 404 €

19 Wichelen 1 541 €

20 Lebbeke 1 639 €
21 Scherpenheuvel-

Zichem 1 647 €



Uit de Wetstraat
In de dagelijkse contacten horen we vaak: “Wat nu?
Wanneer hebben wij uiteindelijk een regering?”, maar

onmiddellijk voegt men er aan toe: “Niet toegeven, niet
plooien!”

En inderdaad, zij hebben gelijk. Het duurt ongehoord
lang eer wij een echt bestuur op de been krijgen. Op 13
juni 2010 hebben de Vlamingen zich massaal uitge-
sproken voor verandering en voor een duidelijk pro-
gramma. Hierop kunnen wij inderdaad niet toegeven.
Wij wensen ons niet met een kluitje in het riet te laten
sturen.

OPLOSSING UIT VORIGE EEUW
Wallonië kiest massaal voor een socialistisch maat-
schappijmodel, een achterhaalde conservatieve visie
waarbij men de huidige problemen wil oplossen met re-
medies uit het begin van vorige eeuw. Voor ons niet ge-
laten, maar dan moeten zij ons ook het recht geven om
er een andere visie op na te houden.

MODERNE EN EIGENTIJDSE OPLOSSINGEN
Vlaanderen kiest voor verandering van structuren om

onze pensioenen en de vergrij-
zing, de organisatie van de ar-
beidsmarkt, de schuldencrisis,
veiligheid en migratie, mobili-
teit en milieu, energieproble-
men, besparingen in plaats van
hogere belastingen, … op een
moderne en eigentijdse manier op te lossen. Deze visie
loopt in grote mate gelijk met de Europese lijn.

N-VA BUITEN GEMANOEUVREERD 
De visies tussen noord en zuid zijn zo uiteenlopend en
zo verschillend dat een duurzame oplossing bijzonder
moeilijk wordt. De traditionele Vlaamse partijen, ver-
liezers van de verkiezingen in 2010, zwichten voor de
‘staatsraison’ en zijn bereid tot toegevingen. De N-VA,
grote overwinnaar in 2010, wordt buiten gemanoeu-
vreerd omdat ze beloofde veranderingen te willen door-
voeren.

Wij hopen dat de Vlaamse partijen voor één keer het
been stijf houden en voor één keer het belang van de
Vlamingen voor ogen houden. Voor één keer !?

Eindelijk: de opening van het nieuwe OCMW-gebouw  is voorzien voor eind november-begin
december 2011.

Dit komt vele jaren te laat.  N-VA-OCMW-raadslid Hugo De Mol pleitte reeds lang voor een
nieuwe infrastructuur, zeker en vast in het kader van de oprichting van het Sociaal Huis.  In
het Wielebelleke van juli 2002 kon u reeds het volgende lezen : “De toegankelijkheid van deze
dienstverlening zal een van de bepalende factoren zijn om het opzet van dit Sociaal huis te
doen slagen. Het huidige OCMW-gebouw voldoet niet aan de gestelde eisen. Een nieuwe in-
frastructuur zal nodig zijn.”

Negen jaar heeft men er over gedaan om een nieuw gebouw neer te zetten.  De veel te lange
termijn is grotendeels te verklaren door de vertragingsmanoeuvres van  het vorige schepen-
college, inclusief de burgemeester.

Eindelijk nieuw OCMW-gebouw

Als we in Lebbeke rondlopen kan het ons niet ontgaan hoe vuil het er bij ligt. De aanleg van het plein rond de kerk
met  kleine kasseitjes (Grote Plaats, Kerkplein, …) staat algemeen bekend als een vergissing. Het vuil (sigaretten-
peuken, papiertjes, afval, …) is met moeite op te ruimen en de borstelmachine (als ze al gebruikt wordt) kan onmo-
gelijk haar werk doen, zeker als men weet dat de borstelmachine doorgaans maar één kant opkuist en de andere laat
liggen. De paaltjes vormen bovendien een bijkomende belemmering , worden regelmatig omvergereden en pas veel
later hersteld of vervangen.

De gebouwen worden zo ontsierd door de vuile voetpaden ervoor en de smerige omgeving. Vuile straten trekken
nog meer vuil aan. Nette, verzorgde straten zetten aan tot netheid en eerbied voor het openbaar domein.

Wij halen dit voorbeeld aan, maar ook op vele andere plaatsen liggen de voetpaden er slecht bij en worden zij niet
onderhouden. Het onkruid woekert, tegels zijn verzakt, putten in de voetpaden, … Een degelijk beleid en een  fiets-
en voetpadenplan zijn dringend noodzakelijk.

Wij hopen dat de gemeente hier iets aan doet en de burgers  aanzet tot meer netheid van hun voetpaden en hun
leefomgeving.

Leo Callaert
Ere-voorzitter N-VA Denderbelle-Lebbeke-Wieze

Netheid Lebbeke laat te wensen over

Karel 
Uyttersprot

Els Sinnaeve,
OCMW-raadslid



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 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:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 
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N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.

De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen VVlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet 

ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen. 

Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd 
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de

praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

Federaal volksvertegenwoordiger 
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid 

en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten 
op het vlak van energie.

De N-VA heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.


