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JA, MAAR ...

20e Hespendegustatie
Op zaterdag 1 oktober verwelkomen wij u graag op onze 
20e Hespendegustatie. Ook tijdens deze feesteditie trak-
teren wij onze aanwezigen op verschillende soorten hesp. 
Wij bedienen u twee keer aan het vleesbuffet met sneetjes 
gekookte, gerookte en/of gezouten hesp. 

Daarnaast kan u zichzelf bedienen aan het uitgebreide 
groenten- en broodbuffet, waar wij ook smout voorzien 
voor de liefhebbers. De kinderen kunnen rekenen op enkele 
extraatjes: balletjes, appelmoes en een ijsje van de Minions.

Volwassenen betalen 16 euro en kinderen betalen 10 euro.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de N-VA-bestuursleden.

Feestzaal De ZwaluwToekomststraat 69, 9470 Denderleeuw

Al vanaf eind 2014 en gedurende het hele jaar 2015 stemde onze toenmalige coalitiepartner CD&V alle 
agendapunten op de gemeenteraad weg. Sinds december 2015 vormt CD&V samen met s.pa en een onafhan-
kelijk raadslid het nieuwe bestuur. Sindsdien maakten ze een bocht van 180 graden. Alle projecten die ze 
al langer dan een jaar systematisch afkeuren, starten ze nu zelf op. Daarbij kloppen ze zich fier op de borst 
voor hun daadkrachtig bestuur. Eigenlijk tonen ze daarmee nogmaals hun misprijzen voor een groot deel 
van de Denderleeuwse kiezers.

N-VA Denderleeuw bouwt aan toekomst

Toch blijft N-VA Denderleeuw niet bij de pakken zitten. We 
blijven vasthouden aan onze Vlaamse identiteit. Onze veront-
waardiging was dan ook groot toen we in mei vernamen dat er 
in het kasteeltje, toch een officieel gemeentelijk administratief 
gebouw in een Vlaamse gemeente, tweetalige affiches ophingen. 
Straffer nog, de twee gebruikte talen waren Arabisch en Frans. 
De affiches maakten bovendien promotie voor de Islamitische 
godsdienst. Het gemeentebestuur zegt dat zij hier niets van weet. 
De N-VA blijft het voor u verder opvolgen.

Dan is er ook het door de gemeente gesubsidieerd project Tastoe, 
‘samen proeven van cultuur’. Een keer per maand bereiden zij 
een maaltijd. Omdat onze dagelijkse kost, volgens Tastoe, voor 
nieuwkomers onbekend is, wil men varkensvlees bannen van 
het menu. In de plaats bieden ze een vegetarische maaltijd aan 
of kip. En dat terwijl sommige bezoekers van Tastoe wel een 
varkensmaaltijd lusten. Het lijkt erop dat er voor het nieuwe 
schepencollege plaats moet zijn voor alle culturen, behalve de 
Vlaamse. Ik nodig hierbij alle nieuwkomers uit op de jaarlijkse 
varkenskopverkoop te Iddergem. Op deze folkloristische  

activiteit kunnen ze kennis maken met onze Denderleeuwse 
cultuur. Voor de mensen die geen varkensvlees eten omwille van 
hun godsdienstige overtuiging is er kletskoek en vlaai.

Verder wil ik alle Denderleeuwenaars nog bedanken die op  
11 juli, de Vlaamse Feestdag, de straten geel en zwart kleurden. 
Onze oproep om die dag de Leeuwenvlag uit te hangen, werd  
zo massaal opgevolgd, dat we niet aan iedereen een gele roos  
konden afgeven. Tegen de middag zaten we al door onze  
voorraad gele rozen heen. Volgend jaar zullen we zeker meer 
rozen voorzien.

De inwoners van onze gemeente 
houden van de Vlaamse eigenheid. 
Dat geeft N-VA Denderleeuw veel 
vertrouwen in de toekomst. 

Johan Duyck
Voorzitter N-VA Denderleeuw
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Kinderen veilig én vrolijk naar school 
Het nieuwe schooljaar is net begonnen en de kinderen trekken weer van en naar school. Voor de N-VA het signaal om de zicht-
baarheid van uw kleine spruit in het drukke schoolverkeer te verhogen. Daarom bieden we uw kinderen graag een gratis fluo 
rugzakovertrekje aan. 

Wat moet je hiervoor doen?
Neem contact op via denderleeuw@n-va.be of contacteer direct uw dichtstbijzijnde N-VA-bestuurslid via onze website  
www.n-va.be/denderleeuw. Zij doen dan het nodige zodat je dit hesje kan bekomen! Opgelet: zolang de voorraad strekt.

In het belang van de burgers heeft de N-VA geen protest gevoerd tegen de coalitiewissel. Vanuit onze  
nieuwe rol als oppositiepartij, hebben we beloofd om op een constructieve manier mee te bouwen aan onze  
gemeente. Zo blijven we ijveren voor een aantal punten en merken we dat deze nieuwe aanpak ook loont.  
Het bestuur pikte een groot aantal van de N-VA-voorstellen op. Een overzicht.

Constructief oppositie voeren

n Oprichting gemeenteraadcommissie

Na herhaaldelijk aandringen van de N-VA werd er uiteindelijk voldaan aan de wettelijk verplichte oprichting van een gemeente- 
raadcommissie. Deze commissie moet controle uitoefenen op de intercommunales. “Dankzij de N-VA ontvangen de extra  
aangevoerde, niet-stemgerechtigde leden hiervoor geen zitpenning”, zegt Geert Van Cauter (voorzitter gemeenteraad).

q Erkende vluchtelingen laten aansluiten bij Hulpkas

Op de OCMW-raad kwam de N-VA met een voorstel tot het stimuleren van de aansluiting van erkende vluchtelingen bij de 
‘Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering’. Deze hulpkas is gratis voor burgers en erkende vluchtelingen. Op die manier 
hoeft het OCMW geen onnodige kosten te maken en zijn de mensen goed verzekerd in geval van ziekte.  Helaas vond de meer-
derheid dat men beter bij de dichtstbijzijnde ziekenkas kon aansluiten. Lees: de instelling van de eigen zuil.

o Nieuwe streekbeleid creëert kansen

Voor N-VA Denderleeuw biedt het versterkte streekbeleid van minister Philippe Muyters een unieke kans om samen initiatief te 
nemen. Daarom vroegen we in de gemeenteraad hiervoor een engagementsverbintenis aan te gaan om het vernieuwde streekbe-
leid in de praktijk te brengen. Dit voorstel werd aangenomen.

p Week van de anderstalige klant

Op voorstel van de N-VA zal er in onze gemeente, in samenwerking met 
UNIZO en het centrum voor volwassenenonderwijs, een week van de 
anderstalige klant georganiseerd worden. Tijdens deze week krijgen 
cursisten de kans om Nederlands te oefenen en het lokale handelsaanbod 
beter te leren kennen. De verantwoordelijke schepen vond dit een schit-
terend idee en zou het in 2016 implementeren. Volgens de N-VA zijn dit 
twee vliegen in één klap: de kennis van de Nederlandse taal zorgt voor 
integratie en de lokale handelszaken worden gepromoot.

r Veiligheid fietsers verhogen

De N-VA wil meer veiligheid voor de fietsers in onze straten en stelde 
voor om het Vlaams Fietscharter te ondertekenen. Daarna kunnen be-
paalde straten ingericht worden als ‘fietsstraten’ waar de fietsers voorrang 
hebben. Ook het aanbrengen van gekleurde fietsstroken is een middel om 
de automobilist bij de les te houden dat hij de weg moet delen met fietsers. 
Wij denken daarbij in de eerste plaats aan straten van en naar scholen, de 
hoofdstraat tussen station en dorpsplein en de Hoogstraat in Iddergem. 
De meerderheid verwierp dit voorstel niet, maar aanvaardde het ook nog 
niet. Wellicht een poging om dit voorstel van de oppositie in alle stilte te 
begraven, maar de N-VA zet door.

s Minder wielklemmen

Naar aanleiding van enkele klachten van burgers, heeft de N-VA het probleem 
van de wielklemmen aangekaart. In onze gemeente is er op veel plaatsen een 
tekort aan parkeerplaatsen. Als er dan wagens met een wielklem geduren-
de maanden zo’n zeer begeerde plaats innemen, kan dit tot frustraties leiden 
bij onze bewoners. Zeker de wagens die al maanden in de buurt van scholen 
stonden, waren een bron van ergernis. Sinds dat de N-VA deze problematiek 
aankaartte, is er duidelijk verbetering merkbaar. Bovendien pikte de pers onze 
aanklacht op, waardoor de meeste wagens verwijderd werden.

t Herbestemming kerk Hemelrijk

Op aangeven van de  N-VA zag ook de meerderheid de aankoop van de kerk van Hemelrijk als een opportuniteit. Wij zijn dan 
ook tevreden dat ze op ons voorstel inging. Wij hopen dat deze locatie snel een goede invulling krijgt in het voordeel van de 
verenigingen en vrijwilligers.

u Aanwerving van een nieuwe gemeentesecretaris

Door het ontslag van de vorige gemeentesecretaris moest de gemeente Denderleeuw op zoek gaan naar een nieuwe secretaris.  
De huidige meerderheid besliste eigenhandig om deze functie enkel open te stellen via interne promotie binnen het bestaande 
gemeentepersoneel. N-VA Denderleeuw betreurt deze manier van werken. Zo krijgt niemand van buiten de gemeentelijke  
diensten ook maar een kans om deel te nemen aan dit examen. Bovendien creëert men hierdoor opnieuw een onbemande  
functie, als men een intern personeelslid aanwerft. De N-VA stelt vast dat slechts één personeelslid kandidaat is voor de functie 
van gemeentesecretaris. Dit is wel heel jammer. Op die manier is er geen enkele vorm van competitie.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


