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Veilig
Veiligheid ziet de N-VA ruim: meer intelligente camera’s, meer blauw 
op straat, professionele hulp voor zware druggebruikers en een structu-
rele aanpak van de overlast door hangjongeren. Maar ook verkeersvei-
ligheid is belangrijk. We willen een aangepaste snelheid in alle dorps-
kernen en de parkeerproblematiek moet eindelijk aangepakt worden. 
Daarnaast zetten we in op betere voet- en fietspaden.

Verantwoord
Verantwoord bestuur betekent een einde aan de huidige Sinterklaaspolitiek. 
De N-VA is tegen het stilletjes opsouperen van de financiële reserves om op 
die manier een structureel tekort te verdoezelen. De onverantwoorde stijging 
van bepaalde uitgaven door het OCMW moet omgebogen worden. 

Woordje van de voorzitter
Veilig, verantwoord en Vlaams

Op zeven maanden voor de verkiezingen kan het niet anders of de politieke partijen beginnen 
met hun campagne. De N-VA stapt naar de kiezer met een programma dat rond drie thema’s 
wordt uitgewerkt: Veiligheid, Verantwoord bestuur en Vlaamse identiteit.

Als N-VA zijn we er zeker van dat deze drie speerpunten van ons programma zullen bijdragen aan een beter Denderleeuw.

Johan DUYCK
Voorzitter - Lijsttrekker

Vlaams 
Denderleeuw is een Vlaamse gemeente. Iedereen die in Denderleeuw komt 
wonen, moet Nederlands leren. Zonder Nederlands is integratie immers on-
mogelijk. Maar onze Vlaamse identiteit is meer dan alleen een talenkwestie. 
Voor ons is integratie een inclusief verhaal. Echter, wanneer de gemeente 
iets organiseert, kan je de allochtone medeburgers meestal op één hand tel-
len. Wij willen investeren om álle inwoners op te nemen in het grote sociale 
weefsel van lokale organisaties en verenigingen in onze gemeente. 

Onze kandidaat: Shahla Bagheri p. 2 Hou overweg open p. 3
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Onze kandidaat

Shahla Bagheri: vechten 
voor westerse waarden
Mijn naam is Shahla Bagheri, ik ben 44 jaar  
en van Koerdisch-Iraanse afkomst. Ik verblijf  
al 18 jaar in België, sinds 2010 woon ik in  
Denderleeuw. Ik ben alleenstaand en werk als 
zelfstandig kapster. Ik ben al enkele jaren lid  
van de N-VA. 

Islam in Vlaanderen
Ik ben opgegroeid met de islam. De islam was voor mij erg 
verstikkend. Té verstikkend. Daarom ben ik naar hier geko-
men. Ik ben echter bang dat de islam ook hier in Vlaanderen 
een steeds dominanter karakter zal krijgen. Ik vrees ook dat 
veel Vlamingen dat niet of onvoldoende beseffen omdat de 
Koran in het Arabisch wordt onderwezen en weinig Vla-
mingen weten wat daar allemaal wordt verteld. Meisjes en 
vrouwen zijn voor de islam nog minder dan tweederangs-
burgers: ze mogen niet huwen met niet-moslims, ze moeten 
een hoofddoek dragen, ze hebben geen recht op vrije tijd en 
ontspanning. 

Westerse waarden
Ik ervaar dat veel jonge moslims -zeker meisjes- worste-
len met hun identiteit: ze maken op school kennis met de 
westerse waarden, maar worden thuis ondergedompeld in 
de traditionele moslimcultuur. Vanuit mijn achtergrond wil 
ik mij inzetten voor een samenleving waarin de normen en 
waarden van de Verlichting (scheiding van kerk en staat, 
gelijkheid man-vrouw, vrije meningsuiting, democratie…) 
niet in vraag gesteld worden. 

Respect voor onze taal bij openbare diensten!
Bij een bezoek aan het postkantoor op 9 november horen we dat de loketbediende Frans spreekt tegen een 
klant, hoogstwaarschijnlijk iemand die in Denderleeuw woont. We vinden dat niet kunnen en dienen een 
klacht in op de site van Bpost. Staatsdiensten horen de taalwetgeving toe te passen, dat is nodig om verfran-
sing van delen van Vlaanderen te voorkomen.

In het antwoord verzekert Bpost ons alle mogelijke inspanningen te doen om de taalwetgeving te respecteren, en dat de loketmede-
werkster elke klant wel degelijk eerst in het Nederlands aanspreekt. “Het is pas indien zij vaststelt dat de klant weinig of geen Neder-
lands verstaat, dat de loketbediende de klant probeert verder te helpen in het Frans.” 

Eentalig Denderleeuw
Of dat al of niet na voorlegging is van hun Brusselse of Waalse identiteitskaart, dit be-
schouwen wij als een overtreding van de taalwetgeving. Zeker wanneer het systematische 
meertaligheid betreft. Mensen die in Denderleeuw komen wonen, horen te weten dat ze 
verhuizen naar eentalig gebied en dat ze zich moeten aanpassen. Het gaat hier niet over 
toeristen.

Geen Frans
Op 30 november volgt dan een klacht bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht wegens 
schending van de taalwetgeving door Bpost omwille van weerspannige inwoners van 
Denderleeuw. Uit het antwoord blijkt dat het hoffelijkheidsprincipe inderdaad niet geldt 
voor inwoners van Denderleeuw en omgeving. Loketbedienden mogen dus geen Frans 
spreken in Denderleeuw.

Ook benieuwd of Bpost voortaan de wet zal toepassen? En of in het station de taalwetge-
ving wél wordt toegepast?

SHAHLA BAGHERI
Bestuurslid N-VA Denderleeuw
Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Erwin VERMEIRE
Bestuurslid N-VA Denderleeuw
Kandidaat gemeenteraadsverkizeingen
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De N-VA is bezorgd over het milieu en  
onze identiteit in Denderleeuw
Op de gemeenteraad stelde de N-VA-fractie voor om het opvullen van de vlamovenput te blijven 
betwisten. Het gemeentebestuur, dat nog niet in actie getreden was hierover, heeft daarop snel 
beroep aangetekend, weliswaar pas nadat het onze reactie op de sociale media had gezien.

N-VA-raadslid Pierre Boschmans kaartte de erbarmelijke 
staat van de Finse piste aan.

Het gemeentebestuur wil op vraag van de stad Gent als 
enige gemeente bij 11 steden aansluiten tot een Vlaams 
netwerk tegen racisme en discriminatie. Als N-VA vragen 
we ons af waarom onze zustersteden Aalst en Ninove niet 
deelnemen. We vrezen dat het om een zoveelste praatba-
rak gaat. 

Intussen worden controversiele dossiers lokaal niet aan-
gepakt:

  Safa, een culturele organisatie, geeft met subsidies 
lessen Arabisch in het kasteeltje.

  In het postkantoor worden de klanten vlot in het Frans 
bediend.

  Aan het onthaal bij de gemeente werken projectmede-
werkers met een hoofddoek.

  Bij Kind en Gezin tijdens de raadplegingen wordt 
weinig moeite gedaan om het in het Nederlands uit te 
leggen.... zo gaat de verfransing maar door.

Hou overweg Terjoden open
N-VA Denderleeuw verzet zich tegen de sluiting van de overweg in de Terjodenstraat. Het gemeentebestuur 
had eerst overleg moeten plegen met de bewoners. 

Op de Facebookpagina “Ge zetj van Welle aske” kwamen veel 
afwijzende reacties op de geplande sluiting van de overweg in 
de Terjodenstraat. Sinds de aanleg van een mooie straat naast 
de spoorweg tussen Welle en Terjoden maken heel wat buurtbe-
woners gebruik van deze weg en overweg. Normaal gezien is de 
burgemeester er als de kippen bij om op dergelijke berichten te 
reageren. Maar deze keer bleef het opvallend stil. 

Begrijpelijk, het gemeentebestuur had zich immers al principieel 
akkoord verklaard met de afschaffing van de overweg. Noch de 
gemeenteraad, noch de bewoners werden hierover geraadpleegd. 
Van een “positieve, inwonervriendelijke” aanpak gesproken.

Op de vergunningsaanvraag staat:  “Aanvraag tot het afschaffen 
van overweg 5 mits aanleg van Langsweg”.  De N-VA is geen 
tegenstander van deze Langsweg. Maar akkoord gaan met de 
Langsweg is akkoord gaan met de afschaffing van de overweg. 
Daar is N-VA Denderleeuw het niet mee eens. Daarom stemden 
we tegen. Sp.a, CD&V en zelfs Open Vld en PLUS (beiden noch-
tans van Welle!) stemden voor.

Verkeer stilleggen
Erger nog, de gemeente wil het doorgaand autoverkeer tussen 
Welle en Terjoden volledig stilleggen door de straat die parallel 
loopt met de spoorweg af te sluiten met paaltjes. Geen beslissing 

van Infrabel, maar een beslissing van het gemeentebestuur! 

De N-VA volgt de zaak alleszins van kortbij op en hoopt dat 
er ook eens rekening wordt gehouden met de mening van de 
gebruikers van deze weg.

Lutgart WAEGEMAN
Fractieleidster N-VA Denderleeuw
Lijstduwer

Carla VANMULDERS
OCMW raadslid
2de plaats gemeenteraadsverkiezingen

Nieuws 

van de 

N-VA fractie
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


