
www.n-va.be/denderleeuw

V.
U.

: H
er

m
an

 M
oe

re
m

an
s,

 S
ta

tio
ns

st
ra

at
 6

0,
 2

83
0 

W
ill

eb
ro

ek

De gemeentelijke stilstand is niet direct 
van de baan met de aanstelling van 
een nieuw schepencollege. De nieuwe 
bestuursploeg startte een noodzakelijke 
inhaaloperatie van alle onderhoudswer-
ken. Gedurende twee jaar hebben de 
vorige politici deze opdrachten gewoon 
weggestemd en hebben ze het budget van 
het vorige schepencollege gereduceerd 
tot 0 euro. De N-VA is tevreden dat de 
inwoners nu eindelijk de gemeentelijke 
diensten krijgen waar ze voor betalen.

Als N-VA-voorzitter sta ik nog altijd achter 
de keuze die mijn partij gemaakt heeft 
om het juridische getouwtrek te staken. 
Deze moeilijke beslissing werd intern niet 
door iedereen gedragen, met als spijtig 
gevolg dat twee mandatarissen onze partij 
verlieten om een nieuwe lokale partij op 
te richten. 

Met vijf gemeenteraadsleden en drie 
leden in de OCMW-raad blijft de N-VA 
in Denderleeuw wel de tweede grootste 
politieke partij. En, wat zeer belangrijk is 
naar de toekomst toe, de N-VA is opnieuw 
eensgezind. Tijdens de bestuursverkie-
zingen begin maart werden maar liefst 
7 nieuwe bestuursleden verkozen. De 
overgrote meerderheid van de N-VA-leden 
leggen de verantwoordelijkheid van de 
scheuring binnen de partij duidelijk niet bij 
het bestuur. 

De N-VA-fractie zal op een constructieve 
wijze oppositie voeren en zal zich niet 
laten verleiden tot zinloze politieke spelle-
tjes. Dat tonen we op elke gemeenteraad.

De N-VA zal er nauwlettend op toezien 
of onze stap opzij in het belang van alle 
Denderleeuwenaren, geen stap achteruit 
zal worden.

Johan Duyck 
Voorzitter N-VA Denderleeuw

 Op maandag 22 februari werden de kurken overhandigd aan Veerle, een van de initiatiefnemers van 
co-cork. U kan terecht op hun site www.co-cork.be of hun facebookpagina voor meer informatie.

Woordje van 

de voorzitter
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DENDERLEEUW Ja, maar ...

Na het nieuws over het recente klimaat-
akkoord trok OCMW-raadslid Carla 
Vanmulders op 14 december naar onze 
bestuursvergadering en stelde ze de 
kurkeninzamelactie voor. Met de einde-
jaarsfeesten in het vooruitzicht kon deze 
actie onmiddellijk op veel enthousiasme 
rekenen van de ganse ploeg. 

“De kurkeninzamelactie is gebaseerd op 
een project genaamd co-cork. Het project 
bezorgt de kurken aan organisaties zoals 
De Vlaspit in Scherpenheuvel waar mensen 
die moeilijk geïntegreerd geraken op de 
gewone arbeidsmarkt, de kurken sorteren”, 
aldus Carla Vanmulders.

Daarna worden ze vermalen en gerecy-
cleerd, voornamelijk voor isolatiemateriaal 
in de bouwsector. N-VA Denderleeuw 

recycleert niet alleen, maar steunt hiermee-
ook een sociaaleconomisch project. 
Carla: “Via sociale media en mond-aan-
mondreclame deden we een warme oproep 
aan de Denderleeuwenaren en sympathi-
santen om mee hun schouders te zetten 
onder deze actie.

De reacties waren zeer positief en het 
resultaat overtrof onze verwachtingen: we 
verzamelden 135 kg, wat overeenkomt met 
27 000 kurken. Daar drinken we een glaasje 
op.

Graag bedanken we alle mensen die ons 
één of meerdere kurken bezorgd hebben. 
De uitdrukking ‘vele kleintjes maken een 
groot’ werd nogmaals bewezen. Eind 2016 
zetten we deze actie opnieuw op en reke-
nen we ook dan op uw massale steun.”

Kurkeninzamelactie was groot succes
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webverantwoordelijke
Hij is gepensioneerd spoorweg-bediende. Hij stelde zich kandidaat omdat hij het project van Bart de Wever op alle vlakken wil steunen. 

Erwin Vermeire

onthaalmoeder

Gehuwd met Johan Duyck en moeder 

van Stefanie en Dries. Vanuit haar 

ervaring met kinderopvang krijgt ze 

veel vragen van ouders en collega-

onthaalmoeders om de situatie bij te 

sturen. Ze wil dit dan ook concreet 

vormgeven door bestuurslid te wor-

den bij N-VA Denderleeuw.

Conny De Henau

Woont al heel zijn leven in Welle 
en heeft ondertussen gebouwd in 
Leeuwbrug. Voor hem is het belang-
rijk dat Denderleeuw Vlaams blijft. 
Mensen die naar hier komen moeten 
de taal en gebruiken leren, maar 
moeten hier ook de kans toe krijgen. 

Nico De Backer 

voorzitter van de gemeenteraad

Hij is gehuwd met Anja Van Lantschoot 

en vader van Ben & Britt. Als geboren 

schiptrekker en voorzitter van de ge-

meenteraad luistert hij naar de mensen. 

Op een pragmatische manier zet hij dit 

samen met de N-VA om in beleidsdoelen.

Geert Van Cauter

secretaris
Ze is gepensioneerd verpleegster 

en gehuwd met Jan D’Hoe. Samen 

hebben ze drie zonen en zijn ze de 

grootouders van vijf kleinkinderen.  

Ze is al vele jaren actief in het be-

stuur als secretaris. Ze blijft gemoti-

veerd omdat ze gelooft in de waarden 

die de N-VA verdedigt.

Jacqueline Protin
verantwoordelijke huis-aan-huisblad
Hij is geboren in Brussel, maar woont 
al lang in Denderleeuw. Gehuwd 
met Corry Maes en vader van drie 
kinderen: Julie, Mathias en Laurens. 
Hij is de zaakvoerder van een IT Con-
sulenten bureau. Medeoprichter N-VA 
Denderleeuw en jaren actief geweest 
in de brede Vlaamse Beweging.

Patrick Deboever

OCMW-raadslid en ledenverantwoordelijke

Gehuwd met Peter Van Cauter en mama 

van Bo en Brecht. Ze staat altijd ter 

beschikking van de leden en hoopt om 

nog inwoners te overtuigen om lid te 

worden van de N-VA-familie. Verder wilt 

ze duidelijk maken dat N-VA een warme 

partij is die kansen biedt aan ieder-

een. Als enthousiast bestuurslid wil ze 

meewerken aan een open en rechtlijnig 

bestuur.

Carla Vanmulders 

Afkomstig uit het Iraanse Koerdistan. 
In 2000 kwam ze naar België. Ze 
heeft een kapsalon in Aalst en woont 
in Denderleeuw. Ze koos bewust voor 
de N-VA, aangezien ze de Koerdische 
zaak identificeert met de Vlaamse. 
Zelfstandigheid en zelfbeschikkings-
recht zijn voor haar heel belangrijk.

Shahla Bagheri

gemeente- en OCMW-raadslid
Het Vlaams-nationalisme zit bij haar gewoon in de genen. Al van kleins af aan werd er over de ‘Vlaamse zaak’ gepraat. Via de Volksunie kwam ze als vanzelf-sprekend bij de N-VA terecht. In 2012 stelde ze zich de eerste keer kandidaat.

Katia Sonck

dispatcher-planner transportbedrijf

Gehuwd met Nadia Mattens. Hij 

wilt zich inzetten om het Vlaamse 

karakter van Denderleeuw terug te 

versterken.

Luc De Muylder

bediende (facilitaire medewerkster) op het N-VA-partijsecretariaat
Ze woont samen en is moeder van Jitske. Ze wil met de andere N-VA-leden Denderleeuw terug positief op de kaart zetten. Het is belangrijk voor onze kinderen en kleinkinderen dat ze het aangenaam blijven vinden om in Denderleeuw te wonen, waar veiligheid, ontspanning en recreatie belangrijk zijn.

Angelique De Braeckeleer 

Wie in april, mei of juni lid wordt van onze partij, krijgt bovenop 
de gewone voordelen een vlag met een Vlaamse Leeuw. Ook 
onze huidige leden ontvangen een gratis vlag na aanvraag.
U kan uw aanvraag doen via onze ledenverantwoordelijke, Carla 
Vanmulders, per mail: carla.vanmulders@n-va.be of telefoon  
0495 86 58 95.

 Wij contacteren u dan spoedig.

Word lid van N-VA Denderleeuw 
en ontvang een Vlaamse vlag!

gemeente- en OCMW-raadslid

Gehuwd met Monique Offermans 

(geneesheer-specialist) en papa van 

Anaïs, Manon, Zoé en Eloïse.

Koen D’Haenens

penningmeester
Hij is werkzaam in de voedingssector en woont in Welle. Zijn keuze voor N-VA is er een die voortvloeit uit de voorliefde voor alles wat Vlaams is.

Yens Geeraerts

fractieleidster

Ze is gehuwd met Jacques Vanfleteren. 

Moeder van zes kinderen en oma van elf 

kleinkinderen. 

Lutgart Waegeman

voorzitter
Hij is technisch leraar en consultant in 
Meet- en Regeltechniek. Gehuwd met 
Conny De Henau en vader van Stefanie 
en Dries. Hij kiest duidelijk voor de N-VA. 
Na het einde van het kartel gaf hij zijn 
overtuiging meer daadkracht en werd hij 
lid van de N-VA. Eerst als webbeheerder 
van N-VA Denderleeuw. In 2010 als 
ondervoorzitter. In 2013 voorzitter en nu 
begint hij aan een tweede termijn. Daar-
naast is hij arrondissementeel voorzitter 
voor Aalst-Oudenaarde en lid van de 
partijraad.

Johan Duyck

gemeenteraadslid, gepensioneerd ingenieur
Hij woont samen met Machteld en is 
vader van Bart. Verder is hij ook groot-
vader van Lisa en Kyra. Al sinds 2012 
is hij actief in het politiek leven. Hij zet 
zich met hart en ziel in voor de senioren 
van Denderleeuw, draagt een warm hart 
toe aan de actieve sporter en vindt dat 
solidariteit grenzen heeft.

Pierre Boschmans
ondervoorzitter
Hij is zelfstandig dierenarts. Ge-huwd met Karen Lievens, de laatste landbouwster van Welle en vader van twee kinderen: Bram (nationaal adjunct-woordvoerder N-VA) en Sanne (verpleegster op de spoed in het OLV). Hij is al een aantal jaren secretaris van Pro Flandria, een net-werk van ondernemers en academici die ijveren voor een onafhankelijk Vlaanderen. Wie in Denderleeuw komt wonen, moet onze taal leren en zich aanpassen. 

Raf Bombeek

Mandatarissen Bestuursleden



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

“Deze hervorming moet de aanzet zijn om de provincie efficiënt en transparant te 
besturen. De N-VA ijvert resoluut voor een minimalistische invulling. De provincie 
moet ten dienste staan van de andere beleidsniveaus en die enkel aanvullen waar 
het effectief nodig is. We gaan resoluut in tegen versnippering en overlapping”, 
stelt fractievoorzitter Jeroen Lemaitre.

Een kans voor de provincie om zich te herprofileren, dus. Maar de deputatie 
(CD&V, Open Vld en sp.a) maakt geen fundamentele keuzes en blijft zeer 
versnipperd verder werken zonder focus op de kerntaken. Zo houdt de deputatie 
vast aan de absurde plannen om alle diensten te centraliseren in de - te grote - 
Leopoldskazerne. Het kostenplaatje van dit megalomane project bedraagt 
liefst 75 miljoen euro.

provincieraadsleden

NU

in Oost-Vlaanderen

72 -50%
nog 36 provincieraadsleden

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth Homans

“De N-VA wil dat de provincie focust 
  op kerntaken, niet op megaprojecten.” 
   Jeroen Lemaitre, N-VA-fractievoorzitter provincieraad 

Liesbeth Homans


