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Denderleeuw wil krachtig beleid
Op 14 oktober 2018 gaven de kiezers in onze streek een duidelijk signaal. De N-VA rekent erop dat de nieuwe
coalitie dat signaal serieus neemt. Vanuit de oppositie zullen we er alles aan doen om van veiligheid en
integratie absolute prioriteiten te maken.
Respect voor het oordeel van de kiezer

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalde de N-VA een minder goede score. Ondanks dat resultaat kwamen we met
onze drie zetels toch in aanmerking om deel te nemen aan de coalitie. Sp.a (LvB) en CD&V nodigden ons uit voor een gesprek.
Daarin stelden we een aantal duidelijke voorwaarden voor deelname aan het bestuur:
• Een focus op veiligheid, integratie en verantwoord bestuur, om te tonen dat de coalitie echt rekening
wil houden met de wil van de kiezer.
• Een streng maar rechtvaardig OCMW-beleid, dat mensen begeleidt naar een job zodat ze kunnen integreren in de maatschappij.
Dat is volgens ons het beleid waar u als inwoner voor koos op 14 oktober 2018. De onderhandelaars rond de tafel deelden
onze analyse, maar gaven toch de voorkeur aan een samenwerking met Groen. Dat die coalitiepartijen samen aan slechts
47 procent van de stemmen komen, is blijkbaar geen belemmering. Begrijpe wie begrijpen kan …

Daadkracht op het veld

U mag erop rekenen dat de N-VA strikt zal toezien op de beslissingen van de nieuwe
coalitie. De aanpak van onze sociale problemen mag niet verzanden in werkgroepenoverleg en interventies van buurtwerkers die niet eens afkomstig zijn uit
de buurt. Wij willen daadkracht op het veld! De N-VA is vast van plan om vanuit de
oppositie zinvol werk te leveren en de meerderheid telkens een spiegel voor te houden.

Streven naar integratie in plaats van conflict

De Pano-reportage over onze Denderstreek zal nog lang nazinderen. De mooiste
analyse kwam op het laatst. “Onze gemeenschap en die van de inwijkelingen uit
het Brusselse gedragen zich als olie en azijn. Om die te binden, heb je eieren
nodig en dan heb je mayonaise.” Het enige bindmiddel dat ik mij hier kan
indenken, is het verwerven van het Nederlands. De kennis van de
Nederlandse taal is cruciaal voor het integratieproces.
De inwijkelingen kozen ervoor om in Vlaanderen te wonen.
Wij mogen dan ook terecht opkomen tegen een ‘verbrusseling’.
Maar streven naar een conflictmodel, is aan de N-VA niet besteed.
Mensen laten dromen dat we de klok kunnen terugdraaien, heeft geen
enkel nut. Hetzelfde geldt voor elke uitvergroting van
asociaal gedrag door één of andere groep, als ware het schering
en inslag. Wij zullen op constructieve wijze opkomen voor onze
manier van samenleven. En we rekenen op u om hetzelfde te doen.

Johan Duyck
Gemeenteraadslid

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Matthias Diependaele
en Anneleen Van
Bossuyt, uw
lijsttrekkersduo
op 26 mei.

Uw lijsttrekkers op 26 mei
Twee jonge lijsttrekkers vertegenwoordigen de N-VA bij de verkiezingen van 26 mei. Anneleen
Van Bossuyt en Matthias Diependaele trekken in duo naar de kiezer. Anneleen trekt de lijst voor
de Kamer. Ze is momenteel Europees Parlementslid en fractievoorzitter in de Gentse gemeenteraad.
Matthias voert de lijst voor het Vlaams Parlement aan. Hij is fractievoorzitter in het Vlaams
Parlement en schepen in Zottegem. Voor een gesprek met N-VA Denderleeuw maken ze graag tijd.
Anneleen, voor jou is het federale niveau helemaal nieuw. Vind
je het niet jammer om het Europese niveau te verlaten?
Anneleen: “Ik heb met hart en ziel voor Vlaanderen op
Europees niveau gewerkt. Maar in elk parlement zijn er stenen
te verleggen. In de Kamer kan het nogal eens kletteren, de
debatten hebben een heel eigen dynamiek. Het zal aanpassen
zijn, dat zeker, maar dat hoort erbij. En om het met een cliché
te zeggen: verandering van spijs doet eten (lacht). Het is
inderdaad een nieuwe uitdaging, maar ik kijk ernaar uit
om mijn Europese kennis ook in de Kamer toe te passen.”
Matthias, voor jou is het Vlaams Parlement geen onbekend
terrein. Wat wil je er de komende jaren doen?
Matthias: “Als fractievoorzitter volg ik alle dossiers op. Maar
economie en innovatie zijn mijn favoriete thema’s. Voor de
partij is het zonder meer onderwijs dat erboven uitsteekt. Het
belangt iedereen aan. De N-VA wil meer nadruk leggen op
kennis. De lat moet omhoog. Daar is niet iedereen het mee
eens. Leerkrachten moeten in de eerste plaats lesgeven en
verlost worden van papierwerk. Het klinkt misschien evident,
maar wie de debatten gevolgd heeft, weet dat er veel op het
spel staat.”
Klimaatverandering is niet meer weg te denken uit het
maatschappelijk debat. Iedereen heeft er een mening over.
Wat is jullie standpunt?
Anneleen: “Met het ecorealisme heeft de partij een ijzersterk
verhaal. Wij zetten in op economische groei, kostenefficiënte
maatregelen en innovatie. Dat verhaal is trouwens niet nieuw.
Al van bij onze begindagen hebben wij een uitgesproken
mening over het klimaat. Een onderbouwde mening, en
ze staat vandaag nog altijd overeind.”
“Kerncentrales, bijvoorbeeld. Lange tijd stonden wij alleen
met onze vraag om de jongste kerncentrales open te houden.

denderleeuw@n-va.be

Steeds meer maatschappelijke actoren beginnen ons daarin te
volgen. Dat is alvast één taboe dat stilaan wegebt en dat kan
het debat alleen maar ten goede komen.”
Naast klimaat blijft migratie hoog op de politieke agenda
staan. Wat zijn de plannen op dat thema?
Matthias: “Ons standpunt is duidelijk. Wij willen een streng
maar rechtvaardig migratiebeleid. Wie onze hulp echt nodig
heeft, kan op ons rekenen. Maar Europa moet meer greep
krijgen op zijn buitengrenzen. We willen zelf bepalen wie
binnenkomt. Wie hier komt wonen, moet bovendien onze
manier van leven respecteren. Over onze waarden en normen
valt niet te onderhandelen. En uiteraard is het Nederlands
onze enige voertaal. Iedereen van goede wil kan deel uitmaken
van onze samenleving. Maar goede wil moet van twee kanten
komen. We mogen daar gerust wat meer op hameren.”
Anneleen: “De hele taaldiscussie hebben we ook in Gent
gevoerd. Daar wordt het zelfs toegelaten om in de klas de
thuistaal te spreken. Dat is uiteraard niet de weg vooruit. Het
ontneemt die kinderen de kans om onze taal te leren en dus
om hier een succesvolle toekomst uit te bouwen. De thuistaal
spreken in de klas of op de speelplaats vinden wij geen goed
idee. Iedereen moet zo snel mogelijk gemotiveerd worden om
Nederlands te leren. Taal is wat ons bindt. Elkaar begrijpen
lijkt me een minimum om met elkaar samen te leven. In
andere landen is dat evident. Bij ons hangt daar een zekere
schroom rond. Dat is onterecht. Nederlands is een prachtige
taal en dat mag best meer gezegd worden.”
Matthias: “Weet je? We mogen best wat trotser zijn op
Vlaanderen. We behoren tot de meest welvarende regio’s in
de wereld. We voelen ons niet beter of slechter dan een ander.
Maar we zijn trots op wat we hebben en wie we zijn. Ik ben er
zeker van dat jullie er in Denderleeuw ook zo over denken.”
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Uw raadsleden in het gemeentebestuur
Begin dit jaar ging er in Denderleeuw een nieuw gemeentebestuur aan de slag.
Vier raadsleden vertegenwoordigen daar de N-VA. We stellen hen graag aan u voor.

Geert Van Cauter

Shahla Bagheri

Johan Duyck

Carla Vanmulders

Fractievoorzitter
gemeenteraad

Gemeenteraadslid

Gemeente- en politieraadslid

Lid bijzonder comité voor de sociale
dienst

“Ik ben 45 jaar en ben afkomstig uit het Koerdische
deel van Iran. In 2000 ben
ik naar België gekomen. Ik
woon in Denderleeuw en
heb een kapsalon in Aalst.
Mijn keuze voor de N-VA
was heel bewust. Ik zie
veel gelijkenissen tussen
de Koerdische zaak en de
Vlaamse zaak en ben een
groot voorstander van meer
zelfstandigheid en zelfbeschikkingsrecht. Ook aan
de scheiding van kerk en
staat hecht ik veel belang.
Naar mijn mening toont de
islam weinig respect voor
de vrouw. We moeten er dus
voorzichtig mee omgaan.”

“Ik ben opgegroeid in Geraardsbergen en moest echt niet ver
lopen om zelf de verfransing vast
te stellen van onze Vlaamse steden
en gemeenten. Als jonge knaap
zocht ik dan ook contact met NJSV
Geraardsbergen. Samen met Karim
Van Overmeire kreeg ik een politieke thuis in het Vlaams Huis te
Geraardsbergen bij de toenmalige
VU. Na het einde van het kartel
vond ik dat het tijd werd om mijn
overtuiging weer in daden om te
zetten en werd ik lid van de N-VA.
Ik bood als webbeheerder mijn
diensten aan bij de opbouw van
een website voor de lokale
afdeling. Sinds 2010 ben ik actief in
het bestuur van N-VA Denderleeuw
en sinds 2015 ben ik ook arrondissementeel voorzitter voor AalstOudenaarde en lid van de
partijraad.”

“Ik ben gehuwd met
Anja Van Lantschoot
en ben vader van
Ben en Britt. Mijn
Vlaams-sociale reflex
kreeg ik met de paplepel mee. Als geboren
schiptrekker luister
ik graag naar alle
inwoners. Samen met
de andere N-VA’ers zet
ik uw mening graag
op een pragmatische
manier om in beleidsdoelen.”

Sinds februari heeft onze
afdeling een nieuw verkozen
bestuur. Maak kennis met
alle andere bestuursleden
via www.n-va.be/
denderleeuw

“Ik ben gehuwd met Peter Van
Cauter en ben mama van Bo en
Brecht. Als raadslid in het bijzonder
comité wil ik aantonen dat de N-VA
zeker geen asociale partij is, zoals
sommige kwatongen beweren. Het
is een partij die kansen biedt aan
iedereen, mits het engagement
van beide kanten komt en er geen
sprake is van misbruik. Als ledenverantwoordelijke van N-VA
Denderleeuw sta ik altijd ter
beschikking van onze leden en
hoop ik nog vele inwoners te
kunnen overtuigen om lid te
worden van de grote N-VA-familie.
In het afdelingsbestuur zet ik mij
graag in voor de organisatie van
verschillende activiteiten en voor
de voorbereiding van de gemeenteraad, zodat onze gemeente een open
en rechtlijnig bestuur krijgt.”

N-VA Denderleeuw zamelt kurken in
Nu iedereen het over het klimaat heeft, is het tijd om onze kurkeninzamelactie nog eens in de kijker te zetten. Al vier jaar helpt N-VA
Denderleeuw het klimaat door kurken in te zamelen, die nadien gerecycleerd worden tot isolatiemateriaal voor de bouwsector. Het
sorteren en vermalen van de kurken gebeurt bij vzw De Vlaspit in Scherpenheuvel, door mensen die op de reguliere arbeidsmarkt
moeilijk aan werk geraken. Zo helpt N-VA Denderleeuw niet alleen het klimaat, maar steunen we ook een prachtig sociaaleconomisch project. U kunt uw kurken het hele jaar door bezorgen aan de bestuursleden van N-VA Denderleeuw. Hun contactgegevens zijn terug te vinden op www.n-va.be/denderleeuw

Carla Vanmulders
Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
carla.vanmulders@n-va.be
0495 865 895

www.n-va.be/denderleeuw
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen.
n-va.be/verkiezingen
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