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JA, MAAR ...

In ons vorige huis-aan-huisblad maakte de N-VA al melding van de leuke aankopen die het s.pa-CD&V- 
schepencollege zich gunde sinds ze opnieuw aan de macht zijn. Ook in het nieuwe jaar kan (uw) geld blijk-
baar niet op: aankoop van woningen, heraanleg van voetbalvelden en gulle sponsoring van kerkfabrieken.

Extra geld lenen
Het beleid dat de N-VA wilde voeren was er één waarbij we de 
uitstaande schulden in Denderleeuw drastisch wilden vermin-
deren van 5,7 miljoen euro in 2012 naar 1,5 miljoen euro in 
2018. We zouden er dus zes jaar over gedaan hebben om onze 
gemeente opnieuw financieel gezond te maken. Maar de nieuwe 
meerderheid, aangevuld met een onafhankelijk gemeenteraads-
lid, wil natuurlijk hun politiek gewoon verderzetten door nog 
wat extra geld lenen.

Inzetten op lokale tewerkstelling
De moeizame afbouw van de schuld staat in schril contrast met 
de gratuite opbouw van de schuld. De rentes staan inderdaad 
laag en daardoor is het niet onverstandig om te investeren. 
Maar het is de aard van de investeringen die de N-VA zorgen 
baart. Een gemeente moet ook op zoek naar extra inkomsten 
om de gemaakte schulden terug te betalen. Dat kan alleen via 
de opcentiemen bij onze personenbelasting of via inkomsten 
uit bedrijven die zich bij ons vestigen. Denderleeuw koos in 
het verleden steevast voor sociale woningbouw, waardoor onze 
gemeente uitgroeide tot één van de dichtst bewoonde gebieden 
in Vlaanderen. 

Onze gemeente beschikt daarentegen nog steeds niet over een 
KMO-zone waar bedrijven zich kunnen vestigen om zo  
inkomsten voor de gemeente te genereren. Je kan natuurlijk ook 
stellen dat er in onze dichtbebouwde gemeente al een tekort is 
aan vrije ruimte. Maar men kiest ook niet om sociale economie 
uit te bouwen. Denk maar aan kinderopvang, woonzorgcentra 
voor bejaarden, … Deze zouden immers ook zorgen voor lokale 
tewerkstelling. Werk is de beste weg uit de armoede!

“Extra schulden, maar 
geen initiatieven om 
de gemeentekas te 
spijzen? Zo stevenen 
we onvermijdelijk af  
op hogere gemeente- 
belastingen.”
 Voorzitter Johan Duyck

Begrotingsjaar Uitstaande schuld Prognose extra 
lenen

2016 2,72 miljoen euro 8 miljoen euro

2017 2,1 miljoen euro 4 miljoen euro

2018 1,5 miljoen euro 3,1 miljoen euro

Einde legislatuur 1,5 miljoen euro 15,1 miljoen euro

Schulden  
hypothekeren 
uw toekomst
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60 000 kurken bereiken  
de Vlaspit
Op woensdag 1 maart was het tijd om onze kur-
kenoogst af te leveren aan het sociaal-economisch 
project De Vlaspit. Met een volle aanhangwagen en 
autokoffer, trokken we richting Scherpenheuvel. 

We wisten dat we het succes van vorig jaar overtroffen hadden, 
maar wisten niet hoe groot de opbrengst zou zijn. Niet alleen 
wij, maar ook de medewerkers van De Vlaspit waren onder de 
indruk: 300 kg of zo’n 60 000 kurken werden rechtstreeks vanuit 
Denderleeuw geleverd. De kurken werden uitgeladen en een deel 
belandde rechtstreeks op de sorteerband. 

Mensen die op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk aan het werk 
geraken, gingen onmiddellijk aan de slag: de echte kurk werd 
gescheiden van de plastieken stopsels, die eveneens elders gerecy-
cleerd worden. Nadien wordt de kurk gemalen, om uiteindelijk te 
worden hergebruikt voor isolatiemateriaal in de bouwsector.

Het was een leerrijke rondleiding en de doelstelling van deze 
organisatie is heel duidelijk: mensen aan het werk zetten. Er 
wordt dan ook gekozen voor weinig automatisatie en maximaal 
handwerk.

Bedankt aan iedereen die ons kurken bezorgd heeft. Ook volgend 
jaar zullen wij een ophaaldag organiseren en rekenen we massaal 
op de steun van de inwoners van onze gemeente.

Wandel mee door Denderleeuw
Op zondag 23 april organiseert N-VA Denderleeuw een eerste wandeling door onze mooie 
gemeente. We vertrekken om 14 uur vanop de binnenkoer van het Pachtershof (Leliestraat 
34 in Iddergem). Wie met de auto komt kan vlakbij parkeren op het kaatsplein. Inschrijven 
kan vanaf 13.30 uur.

De wandeling zelf is 8 km lang en loopt via propere en verharde wegen. Voor onze leden en 
kinderen is de wandeling gratis, niet-leden betalen 4 euro. De natjes, droogjes en verzeke-
ring zijn inbegrepen in deze prijs. We hopen op prachtig weer en uiteraard op uw deelname!

Geslaagde N-VA-nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie van N-VA Denderleeuw ging opnieuw  
door in Huyze St. Pieter in Welle. Het voltallige bestuur en ruim  
honderd leden waren aanwezig om nieuwjaarswensen uit te  
wisselen. We mochten ook enkele nieuwe leden verwelkomen. 

Gastspreker was Vlaams Volksvertegenwoordiger Marius  
Meremans uit Dendermonde. Aan de hand van een boeiende 
presentatie gaf hij een overzicht van de Denderproblematiek:  
de uitdagingen om wateroverlast te voorkomen én de mogelijk- 
heden die de Dender biedt op toeristisch vlak.

 Wenst u in de loop van het jaar kurken te bezorgen? Neem dan 
contact op met één van onze bestuursleden of contacteer  
carla.vanmulders@n-va.be of 0495/865.895.
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Domiciliefraude aanpakken
Enkele weken geleden werden er in de media een 
aantal cijfers bekendgemaakt m.b.t. sociale fraude. 
Zo konden we vernemen dat er voor het jaar 2016 in 
32 verdachte dossiers door de politie een huisbezoek 
werd verricht. In bijna de helft van deze gevallen  
(14 dossiers) was er sprake van domiciliefraude. 

N-VA Denderleeuw is zich al langer bewust van het probleem 
en stelde daarom in het begin van deze legislatuur dan ook Koen 
D’Haenens aan als schepen voor Fraudebestrijding. Wij zijn blij 
dat deze bevoegdheid door de huidige meerderheid werd over- 
genomen en dat de door D’Haenens geleverde inspanningen nu 
hun vruchten afwerpen. 

Voor de N-VA is sociale fraudeopsporing én bestrijding een absolute prioriteit. Wij zullen er dan ook streng op toezien dat er niet 
alleen wordt vastgesteld maar dat er tevens een lik op stukbeleid wordt gevoerd waarbij sociale fraudeurs op een gepaste wijze worden 
gesanctioneerd.

N-VA-voorstellen worden overgenomen
Geert Van Cauter, voorzitter van de gemeenteraad, stelt vast dat de meerderheid steeds meer punten van de 
N-VA oppikt. 

Voorbeelden hiervan zijn: lokaal streekbeleid, fietscharter en 
kerk Hemelrijk. Verder kaarten we ook de put aan op de Stadi-
onlaan, de lelijke bakken die op het kruispunt van de Hertstraat 
en de Steenweg het straatbeeld ontsieren, de bank en vuilnisbak 
die in de Zavelput werden gegooid.

In het kader van Hartveilige gemeente vragen we het bestuur de 
plaatsen van AED-toestellen (defibrillators) in De Schakel te wil-
len publiceren en de nodige opleidingen te voorzien.

Wat betreft de budgetten van de kerkfabriek stellen we voor 
hierop aandachtig toe te zien. De pastoor kan best een leegstaan-
de woning van de kerkfabriek betrekken om een hoge huurprijs 
te vermijden. In verband met het Vlaams manifest doen we ons 
best om alle bordjes met fermé/ouvert of à louer te laten verwij-
deren. Meldingen zijn steeds welkom via 0484/248263.

 De N-VA ijvert ervoor dat onze gemeente een propere,  
veilige, aangename en Vlaamse gemeente blijft.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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