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JA, MAAR ...

Kurkeninzamelactie: gooi je kurken niet weg!
Ook dit jaar gaan wij kurken inzamelen met een dubbel goed doel: recyclage en ondersteuning van een  
sociaaleconomisch project. De opbrengst wordt bezorgd aan een sociaal tewerkstellingsinitiatief zoals  
De Vlaspit in Scherpenheuvel. Hier worden de kurken gesorteerd en vermalen tot kurkkorrel, een  
uitstekend basisproduct voor isolatie. 

Wil u ook helpen?
Met de eindejaarsfeesten zullen er wat meer flessen gekraakt worden.  
Gooi uw kurken niet weg, maar bezorg ze aan ons! Op zaterdag 28 januari  
voorzien wij een ophaaldag. Stuur ons op voorhand een mailtje met uw adres  
via carla.vanmulders@n-va.be of stuur een sms naar 0495/865 895. Bent u  
die dag niet thuis? geen probleem! Hang of zet uw zakje met kurken aan uw voor-
deur en wij halen het op.

De hoeveelheid kurken maakt echt niet uit. Vele kleintjes maken een groot!

Brengt 2017 visie en verandering?
Het afgelopen jaar was het jaar van de blije aankondigingen. Om de onbestuurbaarheid aan te tonen,  
werden immers bijna alle projecten van de vroegere meerderheid ‘on hold’ geplaatst. Die projecten worden 
nu terug opgestart.

Maar de realiteit oogt minder mooi: neem nu het project nieuwe 
lokalen voor de jeugdbewegingen van Welle. Hoewel de N-VA, 
tijdens de coalitie met CD&V op geen enkele gemeenteraad iets 
wegstemde (CD&V onthield zich daarentegen op hun eigen  
punten!), steekt er nog steeds geen spade in de grond voor  
nieuwe lokalen.

Wel is de nieuwe meerderheid opnieuw kwistig met het  
belastinggeld van de burgers:  opnieuw volgde een zoveelste  
‘strategische aankoop’ van grond. Op de vraag wat men er ging 
mee doen, kwam geen antwoord. De prijs was opnieuw zo hoog, 
dat het weeral een bijzonder dure ‘rusthoek’ dreigt te worden.

Uit onderzoek blijkt dat onze gemeente de kampioen van  
Vlaanderen is op het vlak van sociale woningen, sociale koop- 
woningen en sociale kavels. Uiteraard heeft dit een aanzuigeffect 
op nieuwkomers. Maar de noodzakelijke infrastructuur volgt 
niet. Zo zagen we dit schooljaar ook in Denderleeuw voor het 
eerst ouders kamperen aan de schoolpoorten, om hun kinderen 
in te schrijven.

En ja, men renoveert de sportinfrastructuur en is aan de bouw 
van extra leslokalen begonnen, maar aan een duidelijke visie 
ontbreekt het. Om het handelscentrum te verbeteren en het 
verkeer van en naar de E40 weg te houden, is er visie nodig en 
niet wat oplapwerk.

Ik ben jaloers op de Aalstenaars. De inwoners van de  
Boudewijnlaan hebben begrip voor de hinder van de twee jaar 
durende werken, omdat ze begrijpen dat er nadien eindelijk een 
aangepaste weginfrastructuur zal zijn. Daar is visie voor nodig 
en bereidheid tot verandering.

Deze verandering heeft men de  
Denderleeuwenaren ontnomen. Nochtans 
had de kiezer de N-VA een klinkende 
overwinning bezorgd en de andere  
partijen een pandoering.

Johan Duyck
Voorzitter

N-VA Denderleeuw wenst iedereen  
prettige eindejaarsfeesten!
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Denk aan de trage weggebruikers!
N-VA Denderleeuw blijft aandringen om de trage weggebruikers te steunen en het  
fietscharter te ondertekenen. Vooral de schoolgaande fietsers zijn de dupe als er niet volop 
ingezet wordt op een veilig fietsverkeer van en naar school. Een groot probleem is hier de 
G.Gezellestraat (van dorp naar station) en de Hoogstraat in Iddergem.

“We houden ook het onderhoud van de trage wegen voor onze wandelaars nauwlettend in het oog en zullen erop 
toezien dat er geen uitbreiding van de leemontginningen komt in de Vlamovenkouter”, besluit fractieleidster 
Lutgart Waegeman.

Op de thee bij de Koerdische TV!
Op 20 november bracht N-VA Denderleeuw een 
bezoek aan de Koerdische televisiezender Med Nuçe 
TV en de Turkse oppositiezender STÊRK TV, in de 
gebouwen gelegen aan de Fabriekstraat/De Nayer-
straat in onze gemeente. 

Omdat volkeren die streven naar zelfbeschikking, sowieso onze 
sympathie krijgen, wilden we hen via deze weg onze steun  
betuigen. De Vlaamse interesse is voor hen een belangrijke steun. 
Hun streven naar opleiding in eigen taal, het recht hebben om 
zich te uiten als Koerd, is ook ooit onze strijd geweest.

Wat ons vooral opviel is dat moslims, christenen en yezidi’s  
blijkbaar heel harmonieus kunnen samenwerken in hun strijd 
tegen verdrukking.

Er waren eens plannen voor een Chirolokaal
Er was eens een prinsesje dat heel graag naar de Chiro 
ging. Door weer en wind vertrok ze blij en vrolijk elke 
zondag om te spelen met de andere prinsesjes. Ze had 
één grote wens: een eigen paleis voor haar en haar  
vriendinnen. 
Dat moest niet groot zijn, enkel droog en een beetje warm, zodat ze niet 
bevroren naar huis moest bij slecht weer. Haar leidsters verzekerden haar 
dat dit niet lang meer zou duren, want er waren plannen. Tien jaar later 
werd het prinsesje zelf leidster en zij vertelde aan haar prinsesjes net  
hetzelfde: die droom wordt zeker waar, het gaat niet lang meer duren, 
want ‘er zijn al plannen’.  Zes jaar later is het prinsesje ook geen leidster 
meer en is er van haar droom nog steeds niets terecht gekomen. Beste 
politici, laat hun droom niet bij plannen blijven en zorg voor een  
degelijke huisvesting voor onze kinderen. Het heeft lang genoeg geduurd.

Toegankelijkheid minder mobiele  
personen verhogen
Het gemeentehuis in Denderleeuw scoort goed op vlak van  
toegankelijkheid voor minder mobiele personen. Maar is daar-
mee de kous af wat betreft toegankelijkheid op andere plaatsen? 

Is dit voldoende voor ouderen die slecht te 
been zijn, voor rolstoelgebruikers, voor zij 
die een tijd lang op krukken moeten lopen of 
voor moeders met hun kinderwagen? Jammer 
genoeg niet. Zaal Lindenveld op het FCD- 
terrein moet u als minder mobiele persoon 
niet proberen te betreden. Wanneer rolstoel-
gebruikers of moeders met kinderwagen bijna 
overal verplicht worden om de straat op te 
rijden, schep je heel gevaarlijke situaties.

Gemeenteraadslid Pierre Boschmans: “Het is 
hoog tijd om op regelmatige tijdstippen een 
analyse te maken met betrekking tot toegan-
kelijkheid van de openbare gebouwen, status 
van voetpaden, en niet te vergeten de trage 
wegen. En waarom geen advies vragen aan de 
gebruikers zelf of een expertisecentrum om 
hulp vragen?”

Dorpskern eindelijk 
verfraaien
Wie met de fiets door de Stationsstraat rijdt,  
zal het geweten hebben. De ene put volgt de 
andere op. Hou je stuur goed vast of je gaat  
tegen de vlakte. Nu de wegomlegging van 
de Kemelbrug en de Dwarsstraat-Koopwa-
renstraat achter de rug zijn, wordt het tijd  
om de straten die hieronder geleden hebben 
aan te pakken. Toch liggen de plannen voor 
een verfraaiing van de dorpskern al sinds de 
vorige legislatuur klaar, het heraanleggen van 
de straten gebeurt dan best ook.

N-VA Denderleeuw helpt 
het milieu een handje
Onze afdeling is bekommerd om het  
milieu en de leefbaarheid. Daarom  
steunen wij graag lovenswaardige  
initiatieven en steken we ook zelf de  
handen uit de mouwen.

Zowel in Denderleeuw als in Welle heeft de N-VA  
geholpen met het ruimen van afval en sigaretten- 
peuken langs onze wegen. OCMW-raadslid Carla 
Vanmulders: “Zwerfvuil is een hardnekkig probleem:  
het is niet alleen een triestig zicht en slecht voor  
het milieu, het kan ook gevaarlijk zijn. Denk maar 
aan spelende kinderen die zich bezeren aan  
glasscherven. Met onze deelname wensen wij de  
inspanningen en het goede werk van het  
gemeentelijk personeel te steunen.” 

De N-VA steunde de twee opruimacties (Den-
derleeuw in het voorjaar en Welle in het najaar) en 
stelde vast dat er echt kernen zijn waar bewust afval 
gestort wordt. Hier zou een mobiele camera  
bijzonder geschikt zijn.

OCMW voert modern 
en sociaal beleid
De N-VA stelt in de OCMW-raad 
vast dat de huidige meerderheid het 
beleid van de N-VA verder volgt en 
zelfs uitvoert. Over de partijgrenzen 
heen wordt door alle partijen op een 
constructieve wijze samengewerkt om 
de werking van het OCMW verder 
te professionaliseren en het hoofd te 
bieden aan een aantal maatschappelijke 
problemen binnen onze gemeente. 
Oppositie en meerderheid geven samen 
gestalte aan een modern sociaal beleid 
binnen onze gemeente. Hierbij kunnen 
wij rekenen op een gemotiveerde 
ploeg aan maatschappelijke werkers 
en medewerkers van ons OCMW. De 
OCMW-raadsleden Carla Vanmulders, 
Katia Sonck en Koen D’Haenens 
engageren zich om ook in de toekomst 
op de ingeslagen weg verder te gaan. 
Als het goed is mag het ook eens gezegd 
worden.

“De straten in het centrum 
van Denderleeuw zijn in 
slechte staat. De plannen 
om deze aan te pakken, 
liggen nochtans al lang 
klaar.” 
Gemeenteraadslid  
Geert Van Cauter
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met de N-VA-ministers
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www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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
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