
Gemeentemonitor: mooie cijfers voor 
onze gemeente
Elke Vlaamse gemeente beschikt sinds kort over een gemeentemonitor van de 
Vlaamse overheid. Dat is een verzameling van allerhande cijfers en statistieken over 
de gemeente en haar OCMW. Aan deze editie namen zowat 150.000 Vlamingen 
deel. Zo krijgen we als lokaal bestuur een beter zicht op hoe we werken ten opzichte 
van andere gemeenten.

Voor onze gemeente zien we een aantal 
opvallende cijfers. Zo woont 88 procent 
van onze inwoners hier zeer graag. En is 
er amper vier procent werkloosheid vast 
te stellen. Wie in Lebbeke woont, voelt 
zich in het algemeen ook veilig, want 
slechts vijf procent van jullie heeft een 
onveiligheidsgevoel en zelfs de helft van 
onze inwoners is zeer tevreden van ons 
politiekorps.

Grote algemene tevredenheid

Twee op tien Lebbekenaren zou niet 
tevreden zijn over het huidige lokale 
bestuur. Het is aan ons om hen te over-
tuigen dat we enkel het beste voor hebben 
voor onze mooie gemeente. In ieder geval 
is het een fijne vaststelling dat 80 procent 
wel tevreden is of hier geen mening over 
heeft. De gemeentescan houdt ons ook 
scherp en alert, want we zien ook nog 
zeer veel verbeterpunten.

Fietspaden zijn werkpunt

Fietsen en vooral fietspaden vallen daar-
bij op. 23 procent van jullie vindt dat er 
voldoende fietspaden zijn. Bij de volgende 
monitoring hopen wij dat percentage te 
verdubbelen. Met de komende werken 
aan de Opstalstraat en heraanleg van de 
Hoogstraat en de Nieuwstraat zullen er 
opnieuw enkele fietspaden worden aan-
gelegd. Er wordt dus werk van gemaakt.

Veilig en groen

Eén op drie vindt dat het voor de kinderen 
veilig genoeg is om zich naar school te 
begeven. Ook op dat vlak zitten we niet 
stil: de komende periode krijgen alle 
schoolomgevingen een uniforme look. 
Het is belangrijk om iedereen attent te 
maken: ‘opgepast schoolomgeving’. Fijn 
nieuws dan weer is dat 70 procent van 
onze inwoners tevre-
den is over het groen 
in onze gemeente en 
vooral het onderhoud 
ervan. Een dikke 
pluim voor onze 
groen- en techni-
sche dienst!

Raf De Wolf
Burgemeester

Beste Belle-, Lebbeke- en 
Wiezenaar

De zomer komt eraan, de corona-
cijfers gaan meer dan de goede 
kant op en de vaccinaties lopen 
intussen als een trein. Kortom, 
onze vrijheid lonkt aan de horizon. 
Eindelijk. Ook de voorbije maanden 
werkte het gemeentebestuur 
gestaag verder. Verschillende grote 
en minder grote projecten staan 
op til.

In deze editie gaat schepen 
Goedele Uyttersprot onder meer 
dieper in op de plannen met één 
van de twaalf geslachten - Hof
ten Dijke - en op de renovatie-
plannen voor het sportcentrum. 
Burgemeester Raf De Wolf kondigt 
dan weer onder andere een aantal 
infrastructurele vernieuwingen aan 
in de Opstalstraat en op de 
Dendermondsesteenweg.

Gemeenteraadsvoorzitter Peter 
Huyck blikt terug op anderhalf 
jaar digitale gemeenteraad en tot 
slot gaat voorzitter van Jong N-VA 
Lebbeke Evert Van der Poten in 
gesprek met Jo Abbeloos, vrij-
williger in het vaccinatiecentrum in 
Appels en Hamme.

Veel leesplezier en, 
namens het bestuur, 
een formidabele 
zomer toegewenst!

Klaas De 
Smedt
Voorzitter
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“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 94 
nieuwe bossen in
Oost-Vlaanderen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.
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Opwaardering Hof ten Dijke 
Ontmoetingsplek in de natuur
Site Hof ten Dijke (Klein Antwerpenstraat), locatie van één van 
de oude twaalf geslachten van onze gemeente, werd omgetoverd 
tot een prachtige rust- en ontmoetingsplaats voor de buurt en de 
bezoekers van het wachtbekken Heistergem. Landschap, natuur 
en erfgoed smelten er volledig samen.

“Naast het uitgraven van de poel, planten van fruitbomen en het 
plaatsen van picknickbanken, werd samengewerkt met Will Bec-
kers, een internationaal kunstenaar, die een heus wilgenkunstwerk 
maakte. De relatie tussen cultuur en natuur is er op die manier vol-
ledig af”, reageert schepen van Leefmilieu Goedele Uyttersprot.

Extra speelruimte voor deze zomer
Het speelbos, tussen de Baasrodestraat, de Grote en Kleine 
Snijdersstraat en de Poelstraat in Lebbeke, wordt flink 
uitgebreid. Het gemeentebestuur kocht extra percelen 
aan, waardoor uren extra speelplezier verzekerd zijn. Er 
vond ook een noodzakelijke kapbeurt van oude populieren 
plaats. Die vormden een mogelijk gevaar bij stormweer.

“In het nieuwe stuk speel-
bos zijn de wegen met 
gras ingezaaid, een aantal 
natuurlijke speelelementen 
en takkenwallen voorzien, 
alsook twee open plekken 
in het bos: eentje in de zon 
en eentje met voldoende 
schaduw. Op de kruispun-
ten van de wegen en op de 
open plekken komen totems 
met houtsculpturen”, vertelt 
schepen van Jeugd Goedele 
Uyttersprot.

Aan het ontmoetingscen-
trum in Wieze komt dan 

weer een avontuurlijke 
speeltuin. “De bestaande 
speeltuin, met zandbak en 
speeltoren, was volledig 
versleten. Er is gekozen voor 
een landelijke inrichting 
van het terrein. Zo kunnen 
kinderen er écht ravotten. 
De technische dienst van 
de gemeente heeft het ter-
rein heraangelegd, met een 
heuvel en doorkruipbuis. 
Er komt daarbij nog een 
glijbaan, een waterspeelbaan 
en een heus klimparcours”, 
aldus schepen van Jeugd 
Goedele Uyttersprot. Goedele Uyttersprot Schepen

Renovatie sporthal
Naast de bouw van een nieuwe evenementenhal met polyvalente 
zaal, wordt er ook geïnvesteerd in de renovatie van de bestaande 
sporthal. Zo werd onlangs de goedkeuring gegeven tot de  
compartimentering voor een bedrag van zo’n 85.000 euro.

“Concreet komt er een nieuwe, bijkomende nooduitgang in de 
sporthal. Daarnaast zullen er ook brandwerende wanden worden 
opgetrokken tussen cafetaria en inkomhal, alsook in de keuken  
van de cafetaria”, licht schepen van Sport Goedele Uyttersprot toe.

Digitalisering van ons  
gemeentelijk onderwijs
Gemeenteschool De Puzzel  
werd voorzien van nieuwe  
‘smartboards’ voor iedere klas.

“Leerlingen moeten gebruik  
kunnen maken van moderne  
technologie om de leerplandoelen 
te bereiken. Daarom kocht de ge-
meente tablet-koffers aan. Op  
die manier kan de school meer 
inzetten op hedendaagse ICT-
toepassingen”, stelt schepen van 
Onderwijs Goedele Uyttersprot.
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Opstalstraat in het nieuw
De Opstalstraat is een veelgebruikte verbindingsweg tussen Lebbeke en Buggenhout. Sinds vele jaren zijn het wegdek en vooral 
de zogenaamde fi etspaden in zeer slechte staat. We hadden beloofd om daar werk van te maken en houden dus woord.

“Het deel tussen het rondpunt aan de Potaardestraat 
en kruispunt Kleine Snijdersstraat wordt volledig ver-
nieuwd. Er komt een gescheiden riolering, een perfect 
nieuw geasfalteerd wegdek en bijhorende verhoogde 
fietspaden in rode beton”, verklaart burgemeester Raf 
De Wolf.

“Om de snelheid te beperken, worden er drie extra 
asverschuivingen voorzien. De werken vatten in 
principe begin 2022 aan. Met een kostprijs van ruim 
950.000 euro, waarvan 450.000 euro als gemeentelijk 
aandeel, zetten we opnieuw een stap in de goede rich-
ting om ons wegennetwerk te herwaarderen”, conclu-
deert de burgemeester.

Onze gemeente digitaliseert haar 
dienstverlening
Het digitale instrument ‘Eagle’ zorgt ervoor dat je op een 
eenvoudige, digitale manier een inname van het openbaar 
domein kan aanvragen. Dat is al het geval sinds 2019. Het 
nazicht en verwerking van de aanvraag wordt behandeld door 
onze gemeenschapswachten en/of politie.

Door de coronapandemie kwam het digitaliseren van de dienst 
burgerzaken in een stroomversnelling. Zo hoef je voor vele aktes 
en attesten niet meer langs te komen. Je kan daarvoor terecht in 
het E-loket van de gemeente. Daarna krijg je de gevraagde 
documenten rechtstreeks toegestuurd in je mailbox.

Afspraak maken

Ook werken op afspraak geraakt steeds meer ingeburgerd. “Zowel 
op de dienst bevolking als het containerpark werd die imple-
mentatie als een stap vooruit ervaren. Er zijn dan ook een pak 
voordelen aan verbonden. De wachttijden aan het containerpark 
zijn minimaal en de bevolkingsdienst kan je dossier voorbereiden 
tegen je aankomst,” vervolledigt burgemeester Raf De Wolf.

Voor iedereen die de digitale omslag nog niet heeft gemaakt, 
blijven de gemeentelijke diensten uiteraard telefonisch bereikbaar. 
Zij helpen je met veel plezier verder.

Vernieuwde fi etspaden 
gewestweg N47 uitgesteld
In juni 2019 maakte het Agentschap Wegen en Verkeer een 
budget van 600.000 euro vrij om de fi etspaden ter hoogte 
van de Dendermondsesteenweg N47 heraan te leggen. 
Jammer genoeg bleek uit de investeringsplannen voor 
2021 dat de budgetten voor de fi etspaden zouden 
aangewend worden voor de heraanleg van het wegdek.

“Wij betreu-
ren dat ten 
zeerste”, duidt 
burgemeester 
Raf De Wolf. 
“Een dringende 
heraanleg van 
die fietspaden 
is nochtans echt 
noodzakelijk. 
We hebben het AWV daarom persoonlijk aangeschreven en 
bekwamen dat er een totaalvisie ontwikkeld zal worden 
voor een volledige herinrichting van de N47 tussen 
Dendermonde en Lebbeke-centrum. Daarbij zal ook 
rekening worden gehouden met toegankelijke 
bushaltes voor mindermobiele personen”, 
besluit onze burgemeester.

Raf De Wolf Burgemeester
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Ontvang onze nieuwsbrief!
Wil je vaker en meer in detail op de hoogte worden gehouden over het reilen en zeilen van onze mandatarissen? Schrijf je 
dan zeker in op onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Dat doe je door je e-mailadres te mailen naar lebbeke@n-va.be.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat er-
mee gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden 
staan om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider 
onze stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in 
eigen handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen 
kan in een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Jong N-VA Lebbeke werkt aan welbevinden van 
onze jongeren
Samen met Jong CD&V en Jong VLD Lebbeke lanceerde onze jongerenafdeling tijdens de coronacrisis een 
enquête om te peilen naar het mentaal welbevinden van onze Lebbeekse jongeren (14 tot en met 26 jaar). 
Daaruit kwamen enkele interessante zaken aan het licht. 

De resultaten werden geanalyseerd en in aanbevelingen meegegeven aan de betrokken actoren. Op die manier 
hopen we de jongeren te ondersteunen tijdens deze periode.

“Communicatie was het sleutelwoord van de bevraging”, zegt Evert Van der Poten, voorzitter van Jong N-VA 
Lebbeke. “Uit de enquête bleek niet dat er te weinig zaken georganiseerd werden door de gemeente. Wat we wel 
merkten, is dat vele jongeren niet altijd weten wat er juist allemaal te doen is in Lebbeke.”

Jongerenorganisaties promoten

“Verder kwam nog naar boven dat professionele jongerenorganisaties (Awel, 
CLB,…) te weinig gekend zijn bij onze jongeren. Daarom zullen we een oproep 
lanceren om die organisaties meer onder de aandacht te brengen. Het is zeer 
belangrijk dat jongeren weten bij wie ze terecht kunnen wanneer er iets is.”

De bevindingen werden omgezet in een lijst met aanbevelingen. Die lijst werd 
overgemaakt aan het gemeentebestuur.

Evert Van der Poten
Voorzitter Jong N-VA

www.n-va.be/lebbeke
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Een jaar digitale gemeenteraad: een terugblik
De gemeenteraadsvoorzitter aan het woord
Toen eind 2019 de eerste berichten rond het coronavirus de kop opstaken, leek het allemaal nog een ver-van-ons-bed-show. 
Een paar maanden later bleek niets minder waar.

Het leek ons in maart een goed idee om de organisatie van 
de gemeenteraad uit te stellen. Dat gaf ons tijd om de situatie 
te overzien en in te schatten naar de toekomst. Niet veel later 
bleek het al een wijze beslissing. Enerzijds omwille van de 
zogenaamde eerste golf, anderzijds om eventueel een digitaal 
alternatief uit te werken. Het zal niemand verbazen dat dat on-
bekend domein bij iedereen de nodige nervositeit teweegbracht. 
Een aantal vragen staken de kop op: hoe gaan we iedereen 
bereiken? Hoe gaan we stemmen? Hoe gaat het debat verlopen? 
Wat met het publiek?

Voor- en nadelen

Alles went, dus ook digitaal vergaderen. Het concept raakte in-
tussen zowat in alle geledingen ingeburgerd en verloopt steeds 
professioneler. Vandaag kunnen de zittingen van zowel de 
gemeente- als OCMW-raad gevolgd worden via een livestream 
op YouTube. De opname blijft bovendien beschikbaar om later 

te herbekijken. De vergaderingen verlopen een pak gestructu-
reerder dan vroeger en zijn in veel gevallen ook korter. 

Toch geven verschillende raadsleden duidelijk aan dat ze 
ernaar uitkijken om opnieuw fysiek te 
kunnen vergaderen. Al was het maar 
voor de sfeer en groepsdynamiek. Nu 
de vaccinaties op kruissnelheid zitten, 
ligt dat stilaan binnen de mogelijk-
heden. We kijken er, samen met u, 
alvast naar uit.

Peter Huyck
Voorzitter gemeente- 

en OCMW-raad
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In gesprek met: 
JO ABBELOOS
Jo Abbeloos, ook wel bekend als ‘de Zytholoog aan de toog’, 
is actief als vrijwilliger in de vaccinatiecentra in onze buurt. 
We stelden hem daarover een paar vragen.

Dag Jo, wat is jouw precieze functie in het vaccinatiecentrum?
“Ik werk voor beide vaccinatiecentra in de eerstelijnszone 
Dender, namelijk in Appels en in Hamme. Die zijn verantwoor-
delijk voor het vaccineren van 141.000 mensen. In dat grote 
verhaal ondersteun ik de HR-manager om de planning van alle 
werkkrachten op te maken. Met andere woorden: het vaccina-
tiecentrum bemannen op de dagen dat er gevaccineerd wordt.”

Jullie werken zowel met betaalde werkkrachten als met 
vrijwilligers. Hoe groot is die laatste groep?
“Ongeveer 85 procent bestaat vrijwilligers. Op dit moment 
hebben een 2.000-tal mensen zich ingeschreven via de website. 
We hebben dus zeker nog wat marge, maar vrijwilligers heb je 
eigenlijk nooit te veel. Wie zich dus nog wil inschrijven, kan en 
mag dat zeker nog doen.”

Brengt dat alles geen grote werkdruk met zich mee?
“Zeker, dat ga ik niet ontkennen. Alle medewerkers zijn 
afhankelijk van veel factoren die ze zelf niet in de hand 
hebben. Alles verloopt wel volgens het protocol van de 
overheid, zij bieden ons verschillende draaiboeken aan. 

Eigenlijk zijn de verschillende vaccinatiecentra één groot volks-
evenement: ze zijn op zeer korte termijn in elkaar gebokst en 
men botste al meermaals op de limieten en hiaten van ons eigen 
systeem. Het belangrijkste is dat het hele concept draait op de 
enorme inzet en motivatie van de medewerkers.”

We hoorden al massaal veel positieve reacties over de werking 
van het vaccinatiecentrum. Heel erg bedankt, Jo!

Het integrale interview is te lezen op onze website 
www.lebbeke.n-va.be.

www.n-va.be/lebbeke
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