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DENDERLEEUW JA, MAAR ...

In ons huis-aan-huisblad van maart, maakte ik melding van de prognose van schuldopbouw voor de  
volgende jaren voor onze gemeente. Op de gemeenteraad van april gaf het schepencollege het financieel  
jaaroverzicht van 2016. Daaruit bleek dat de meerderheid de vooropgestelde bijkomende lening voor 2016, 
niet moest aangaan.

Spaargeld uitgeven
In 2015 was er een overschot van 4,14 miljoen euro, een jaar 
waarin CD&V en sp.a het toenmalige schepencollege zonder 
exploitatiebudget liet besturen. Iedereen herinnert zich de trieste 
gevolgen: scholieren zonder handboeken, overlopende beerputten 
en verwaarloosde voetpaden. Voor 2016 was er een tekort van 
1,46 miljoen euro. Om dit aan te vullen, heeft men 1,46 miljoen 
euro genomen van het spaarboekje van de gemeente. Van deze 
reserve blijft nog 7,09 miljoen euro over. De N-VA wijst erop dat 
het duidelijk is hoe men de dure eed ‘Denderleeuw wordt een ge-
meente zonder extra leningen, zonder extra schulden en zonder 
belastingverhogingen’ zal bekostigen: door aan de reserves te 
zitten. Alleen vertellen ze dat niet aan de inwoners.

Transparantie is ver te zoeken
Dat het schepencollege niet altijd open kaart speelt, blijkt ook de 
Vlamovenkouter, de groene long tussen Denderleeuw en de deel-
gemeenten Welle en Iddergem. Recent heeft bouwfirma De Meu-
ter de Vlamovenput aangekocht. De firma wil uiteraard met die 
put iets doen: opvullen bijvoorbeeld. In het verleden waren alle 
partijen van Denderleeuw daar unaniem tegen. De N-VA vraagt 
aan het schepencollege om in dit dossier open kaart te spelen. 

Informatieboycot
Maar transparantie is niet de grootste eigenschap van de hui-
dige coalitie. Met als voorlopig  triest hoogtepunt: een infor-
matieboycot vanuit het schepencollege voor het burgerinitiatief 
‘Denderleeuw online’. Hierover door N-VA-mandatarissen 
ondervraagd tijdens de gemeenteraad van april, dienden we 
te wachten op antwoorden tot de gemeenteraad van mei. Tij-
dens die gemeenteraad kwam dan het verdict: de journalist van 
Denderleeuw Online zou niet objectief genoeg zijn. Je zou dan 
denken dat dit een zaak is voor de deontologische raad voor de 
journalistiek, maar nee, ons gemeentebestuur nam het recht in 
eigen handen en kondigde een informatiestop af jegens deze 
journalist.

De Spa-CD&V-meerderheid verwijt de N-VA ‘fake news’ te ver-
spreiden wat betreft de begroting van de gemeente én  
Denderleeuw Online krijgt geen officiële info meer. Wie treedt 
hier in de voetsporen van Trump en Poetin?

“De oude politieke cultuur is 
duidelijk terug van wegge-
weest. De verandering waar 
het N-VA-college voor stond, 
is voorlopig terug naar af. 
N-VA Denderleeuw blijft waak-
zaam en waar we kunnen, 
werken we constructief mee.”

 Afdelings- 
voorzitter
Johan Duyck

Open kaart 
spelen 
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Jaarlijks eetfestijn:  
u komt toch ook?
Op zaterdag 7 oktober verwelkomen wij u graag op 
ons eetfestijn. Om de traditie van onze Vlaamse hes-
pen niet volledig achter ons te laten, kozen we voor de 
drie Vlaamse klassiekers. 

Iedereen van harte welkom!

Volwassenen: 16 euro. Kinderen: 10 euro
Kaarten kan u krijgen bij al onze bestuursleden. Hun con-
tactgegevens vindt u op www.n-va.be/denderleeuw.

Hang het beest uit op 11 juli!
De Vlaamse feestdag komt eraan. N-VA Denderleeuw roept dan ook alle 
inwoners en handelaars op om onze fierheid te tonen door op dinsdag 
11 juli de Vlaamse Leeuw te laten wapperen. Heeft u op 11 juli de vlag 
uithangen? Dan brengen de mandatarissen en bestuursleden van N-VA 
Denderleeuw u een bezoekje. En dat doen ze niet met lege handen, maar 
met een kleine attentie. 

Prettige feestdag!

Witloof met hespenrolletjes en puree
1

Konijn met pruimen en puree

2

Balletjes in tomatensaus met puree
3

ZATERDAG

7 oktober 
2017

Feestzaal De Zwaluw

Toekomststraat 69,  

9470 Denderleeuw
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N-VA boekt resultaten
  De N-VA is zeer tevreden met het resultaat van haar tussenkomsten. Zo heeft Leeuwbrug zijn 

vroegere volwaardige busverbinding terug (aan de halte Kruisstraat, tegenover rusthuis Ro-
denbach). Via lijnen 31 en 32 zijn Aalst en Ninove weer elk uur van de dag en in het weekend 
vlot bereikbaar.

  Ook het dossier Wellemeersen wordt ten gronde aangepakt: niet alleen de 
wandelpaden maar ook de waterhuishouding worden bekeken.

Op stap met N-VA  
Denderleeuw
Op zondag 23 april organiseerde N-VA Denderleeuw voor de eer-
ste maal een wandeling door onze gemeente. De weergoden waren 
ons goedgezind, want het was ideaal wandelweer.

We vertrokken in groep aan het Pachtershof in Iddergem en 
wandelden door de kouter richting Welle. Daar was een tussenstop 
voorzien met een drankje en hapje.

Onder begeleiding van onze gids Frans Houtman, keerden we terug 
naar het vertrekpunt, waar we op de binnenkoer konden nagenieten 
met een soepje en een broodje. Het werd een ontspannende, gezelli-
ge zondagnamiddag in fijn gezelschap. Bedankt aan de deelnemers 
en hopelijk tot volgend jaar!

N-VA denkt aan mindervaliden
Naast de bestaande Europese parkeerkaart voor mindervaliden 
is er sinds begin dit jaar ook een ‘European disability card’. 

Dit is een Europees project gesteund door Elke Sleurs, toenmalig bevoegd 
staatsecretaris. Deze kaart zorgt ervoor dat mensen met een handicap een 
betere toegang hebben tot sport, cultuur en reismogelijkheden en dit in acht 
Europese landen. De kaart bekomt men o.a. bij de FOD sociale zekerheid voor 
allen die erkend zijn met een handicap.

N-VA Denderleeuw vraagt aan de gemeente dat deze info breed verspreid wordt 
o.a. via infoblad en digitaal zodat zoveel mogelijk mensen deze kaart kunnen gebruiken.

 Geert Van Cauter
Voorzitter gemeenteraad

 Lutgart Waegeman
Fractieleidster

 Carla Vanmulders
OCMW-raadslid



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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


