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Werken aan 
Meerskant  
moeten 
dringend 
starten

De Meerskant in Denderbelle 
is waarschijnlijk dé slechtste 
straat in heel Lebbeke. Putten, 
verzakkingen, slechte bestrating 
en waterplassen zorgen voor 
een oncomfortabele toestand. 
Voor de autobestuurders, maar 
vooral voor de voetgangers en 
de fietsers is de verkeersveilig-
heid hier ver te zoeken. 

DENDERBELLE
‘t WieleBELLEke

Lees meer binnenin deze folder!

www.n-va.be/lebbeke

De N-VA pleit voor een grondige herinrichting van het 
Dorp van Denderbelle. Tientallen jaren lang is  hier 
niets aan gebeurd. Daarom heeft het Dorp geen aantrek-
kelijke aanblik meer.

Deze herinrichting moet aandacht hebben voor groen, bo-
men, beplantingen, nieuwe bestrating, de inplanting van 
parkeerplaatsen, de mogelijkheden voor nieuwbouw, een 
mooi speelterrein en de aanwezige open ruimte tussen de 
Kerk en de Pastorij. Uiteraard moet er ook ruimte op het 
plein voorzien worden voor bestaande of nieuwe festivi-
teiten, bijvoorbeeld met Sinksen.

Het Dorp biedt hiervoor een aantal unieke kansen. Naast 
de geklasseerde St.-Martinuskerk  uit 1539, is er de mooie, 
historische pastorij, het geklasseerde gemeente- 
huis en het open terrein op de hoek daartegenover, het 
speelplein en de kantine.

De aanwezige open ruimte tussen de pastorij en het Dorp 
is ideaal voor het verruimen van de pleinfunctie. Bij de 
eigenaar van het braakliggend terrein tegenover het ge-
meentehuis kan gepolst worden naar de toekomstplannen. 

De vraag van de N-VA om een wedstrijd uit te schrijven 
voor het beste ontwerp, viel in dovemansoren bij de bur-
gemeester. Die liet weten dat er al een studiebureau werd 
aangesteld. Klopt als een bus. Alleen blijkt die beslissing te 
dateren uit … 2001!

Het zou ons niet verbazen mocht ook dit dossier worden 
doorgeschoven naar ‘vermoedelijk 2018’, of net voor de 
volgende verkiezingen.

Dorp van Denderbelle moet 
weer aantrekkelijk worden

Welke bestemming krijgt het gebouw?

De pastorij – eigendom van de gemeente – wordt  
binnenkort verkocht. Het gebouw staat leeg sinds  
het vertrek in 2011 van pastoor Johan Van Daele.  
De pastorij dateert in zijn huidige vorm van 1864, maar 
de oorsprong gaat al terug tot 1572. Het is één van de 
meest waardevolle gebouwen van de gemeente. 

Het gebouw is uitstekend gelegen, met ruimte voor 
parking en een terras vóór het gebouw. De pastorij heeft 
een prachtige tuin, die achteraan uitgeeft op de weiden 
(meersen). De oude pastoorswoning heeft typische hoge 
plafonds en mooie vloeren en deuren.  Hier kan zonder 
twijfel iets moois mee worden gedaan. 

De uiteindelijke bestemming van het pand staat echter 
nog niet vast. De N-VA stelt voor dat bij de verkoop  
een aantal  
verplichtingen 
worden opgelegd, 
zodat dit gebouw 
niet zou worden 
afgebroken.  
Maar het  
schepencollege 
had daar geen 
oren naar.

Pastorij gaat onder de hamer

Er bestaan al lang plannen om 
de noodzakelijke wegen- en 
rioleringswerken uit te voeren. 
Maar nu blijkt dat deze werken, 
die gekoppeld worden aan de 
herinrichting van het dorps- 
centrum, vermoedelijk pas star-
ten in 2018. Toevallig (?) het jaar 
van de volgende gemeenteraads- 
verkiezingen ...
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Karel Uyttersprot, geboren en getogen in Belle op het 
Dorp, bracht dit punt ter sprake in de gemeenteraad:  
“De Meerskant is zonder twijfel dé meest verwaarloos-
de straat van de gemeente en dient dringend aangepakt 
te worden. Wie van Belle is, kan niet anders dan dit 
bevestigen. Daarom stelt de N-VA voor om deze straat 
met voorrang aan te pakken. De werken moeten zo snel 
mogelijk starten.” 

De N-VA vraagt ook dat de gemeente haast maakt met 
het vereiste subsidiedossier voor de werken. Dit moet 
absolute voorrang krijgen, volgens N-VA-bestuurslid 
Hilde Pauwels: “Het is een publiek geheim dat onze  
deelgemeenten, en in het bijzonder Belle, bij deze 
bestuursmeerderheid niet in de bovenste schuif liggen. 
Ondanks de beloften van lokale mandatarissen vóór 
de gemeenteraadsverkiezingen, dat dit met hen in de 
meerderheid zou veranderen, gebeurt er gewoon niets.”

De meerderheid zoekt helaas nog steeds niet naar een 
versnelde procedure om de Meerskant eindelijk aan te 
pakken. De N-VA zal echter blijven aandringen op een 
dringende en permanente oplossing voor deze verwaar-
loosde straat.

Vera Bosman uit de St.-Corneliusstraat in Denderbelle 
voegt zich bij de N-VA-vertegenwoordiging  in de  
bibliotheekraad. Daar vindt ze Lutgart De Mol en  
Marleen De Block terug. De bibliotheekraad adviseert 
de bibliothecaris bij de programmatie, de aankopen,  
de initiatieven die genomen worden in de bib,  
voordrachten en lezingen.

Blijf op de hoogte 
dankzij de N-VA!

Verwaarlozing Meerskant 
moet stoppen

Vera Bosman  
duikt in de boeken

Wil je meer weten over de  
dossiers in dit blad?

Lees je graag al onze tussen-
komsten op de gemeenteraad? 

Surf dan naar:
 www.n-va.be/lebbeke
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Knipoogje
De GPS is niet meer weg te denken voor wie dagelijks 
met de wagen de baan op moet en niet in het minst 
voor (inter)nationaal transport. Dit heeft ook een aantal 
kwalijke neveneffecten. Dat ondervindt men geregeld 
in Belle Broek, waar vrachtwagens via GPS door dit 
natuurgebied worden gestuurd, met alle gevolgen van-
dien: vrachtwagens die zich vast rijden, de weg kwijt 
raken, in de beek belanden,…

Het is dan ook dringend nodig om:
* deze wegen uit de GPS te halen;
*  duidelijke signalisatie aan te brengen bij het begin van 

het Broek, om auto- en vrachtverkeer te weren.

lebbeke@n-va.be


