
Huisvuilophaling gewikt en gewogen (p.2) Herbestemming van onze kerken (p.3)

Beste inwoner

Het voorbije anderhalf jaar was vaak een 
rollercoaster van emoties. Lockdowns, 
avondklokken, gesloten horecazaken, 
geannuleerde evenementen … Veel van die 
zaken lieten hun sporen na. 

Aanwezig zijn in het straatbeeld als 
Vlaamse partij was dan ook niet makkelijk. 
Hebben we al die tijd stilgezeten? Helemaal 
niet! De problemen bleven al die maanden 
onveranderd. Onze gemeenteraadsleden 
grepen hun kans om die aan te kaarten 
tijdens de gemeenteraden. Jammer genoeg 
krijgen we zelden de info waar we naar 
vragen en is het moeilijk om u degelijk te 
informeren. Onder het motto ‘de aanhouder 
wint’ zal de N-VA als oppositiepartij daarop 
blijven hameren.

Niet te onderschatten voor de toekomst is 
de verfransing van onze Vlaamse gemeente. 
Het is moeilijk voor te stellen dat een taal-
strijd, die in de Brusselse rand al tientallen 
jaren duurt, nu ook onze contreien komt 
besmetten. Onze N-VA’ers zullen er dan 
ook zwaar op toezien dat de taalwetgeving 
steeds correct wordt toegepast.

Neem alvast rustig de tijd om ons huis-aan-
huisblad door te nemen. We zijn uiteraard 
steeds bereikbaar voor vragen of opmerkin-
gen. Meer nog! Heeft u een uitgesproken 
mening of opmerking, gestaafd met argu-
menten? Stuur dan even een mailtje naar
denderleeuw@n-va.be.

Tot binnenkort!

Mike De Staebele
Voorzitter

Fraudebestrijding bij sociale woningen
N-VA-fractievoorzitter Geert Van Cauter zette de raamovereenkomst voor 
fraudebestrijding bij sociale woningen al meermaals op de agenda. Telkens 
werd het punt afgevoerd door de meerderheid, zonder geldige reden. Nochtans 
zetelen er namens de gemeente verschillende afgevaardigden in de raad van 
bestuur van de sociale huisvestigingsmaatschappijen.

Niemand kan aanvaarden dat iemand die (meerdere) huizen of percelen bezit, 
aanspraak kan maken op een sociale woning. Wie al een woning bezit, verliest 
daardoor zijn recht op een sociale woning. Die vorm van fraude moet dan ook 
maximaal worden aangepakt. 

Rechtvaardig beleid
Elk dossier dat positief wordt afgerond, zorgt voor meer rechtvaardigheid op 
de sociale huurmarkt: er komt een woning vrij voor een andere sociale huurder 
die er wel recht op heeft én de fraudeur moet zijn (vaak jarenlange) onrechtmatig 
genoten sociale huurkorting, terugbetalen aan de sociale verhuurder.

Dat zorgt bovendien voor een terugverdieneffect voor de sociale huisvestings-
maatschappijen, die dat geld kunnen herinvesteren in nieuwe woningen en/of 
renovaties.

Volg ons op sociale media en blijf op de hoogte van onze activiteiten!

@NVA_Denderleeuwnva_denderleeuwN-VA Denderleeuw
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Nieuw gemeentelijk initiatief 
rond schoolopbouwwerk
Het valt niet meer te ontkennen dat onze Denderregio te kampen hee!  met een 
grote instroom van anderstaligen. Er wordt vaak aangegeven dat er gemiddeld 
meer dan 30 procent anderstaligen in onze secundaire klassen zitten. Toch is dat 
cijfer in werkelijkheid meestal nog een pak hoger.

Zo was er recent nog een melding van 
een verontruste ouder. Haar dochter zat 
in het vierde middelbaar in een klas met 
in totaal 27 leerlingen, 23 daarvan waren 
anderstalig. De ouders kozen uiteindelijk 
voor een andere school, buiten 
Denderleeuw.

De meerderheid van Vooruit, CD&V, 
Groen en Open Vld gaat nu, via een 
samenwerking met vzw samenlevingsop-
bouw, aan ‘schoolopbouwwerk’ doen. 
Het project moet er vooral voor zorgen 
dat de leesvaardigheid van anderstaligen 
in de klas bijgespijkerd wordt. Om het 
idee concreet uit te voeren, werkt men 
samen met scholen, openbare besturen 

en andere organisaties die ervaring 
hebben met leesbeleid.

Dubbel werk
Waarom wil de gemeente nog maar eens 
een maatschappelijk werker aanwer-
ven om net datgene te doen waarvoor 

momenteel al een initiatief 
loopt? Het project van de 
gemeente zal nu dubbel lopen 
met dat van N-VA-minister 
van Onderwijs Ben Weyts. 
In de bewuste vacature staat 
het volgende: nieuwsgierig 
naar Leeuwbrug en haar 
inwoners? Zin om samen 
met de buurtbewoners te 
bouwen in en aan de wijk 
Leeuwbrug? Oordeel gerust 
zelf. Wij vinden alvast weinig 
pedagogische zaken in die 

omschrijving terug.

N-VA Denderleeuw is van mening dat dit 
een zoveelste actie is om het echte pro-
bleem te ontwijken: de taalachterstand. 
We hebben het voorstel daarom niet 
gesteund. Temeer omdat de organisatie 
in het verleden al meermaals een loopje 
nam met de taalwetgeving voor onze 
ééntalige regio.

Huisvuilophaling 
gewikt en 
gewogen

Sinds juni is ILVA begonnen met de 
ophaling van restafval via de grijze 
containers. Een aantal alerte burgers 
vergeleken de kost van het nieuwe 
systeem met het oude. 

Al vrij snel bleek dat er toch een aan-
tal verschillen zijn tussen de gewogen 
hoeveelheid restafval door ILVA en de 
eigen metingen. Daarom stelde onze 
N-VA-fractie op de gemeenteraad 
van september de vraag om ons de 
meetgegevens van een aantal ophaal-
momenten in juni te bezorgen.

De opgevraagde cijfers zijn blijkbaar 
zeer moeilijk te verkrijgen want tot op 
vandaag kregen we nog steeds geen 
antwoord van ILVA. Onbegrijpelijk. 
We houden u hierover uiteraard op de 
hoogte.

Word lid!
Kriebelt het bij u om mee te denken over het Denderleeuw van de 
toekomst? Heeft u een groot hart voor Vlaanderen en loopt u over 
van goede ideeën? Aarzel dan niet om contact op te nemen met 
onze afdeling via onze website, sociale media of e-mail!

Hoe lid worden? 

Heel eenvoudig! Surf naar www.n-va.be en klik op “Word lid”.
U steunt hiermee onze partij voor slechts ! 12,50 / jaar. 

Neem eens een kijkje op onze website: www.n-va.be/denderleeuw

denderleeuw@n-va.be
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Herbestemming van onze kerken
Een aantal jaar geleden bereikte het bisdom Gent en de gemeente 
Denderleeuw een akkoord om een aantal kerken te sluiten. Men 
kwam overeen dat sommige gebouwen een herbestemming 
zouden krijgen.

Voor de inwoners van Iddergem betekent dat jammer genoeg dat zij 
als enige deelgemeente hun kerk verliezen. Denderleeuw behoudt 
de kerk op Leeuwbrug en de kerk op het dorpsplein. Ook Welle 
behoudt zijn kerk.

Hemelrijk, Huissegem en Iddergem gaan dicht
Er werden al een tweetal gemeentelijke infomomenten georgani-
seerd om de herbestemming van de kerk van Iddergem te bespreken. 
De mogelijkheid tot inspraak van de burgers werd als zeer positief 
ervaren. Als het goed is, zeggen we het ook.

Toch blijft de N-VA bij het standpunt dat men geklasseerde kerken, 
zoals de Sint-Amanduskerk van Iddergem, beter in zijn functie 
behoudt. Bij kerken zonder erfgoedwaarde is het vaak beter en 
efficiënter om te herbestemmen, zonder in conflict te komen 
met tal van zaken die om cultuur-historische waarde best behouden 
blijven.

‘Verledding’ van onze straatverlichting
In april 2019 pronkte onze schepen van Klimaat en Duurzaamheid met de ‘verledding’ van Denderleeuw: heel wat oude 
straatlampen kregen een update en werden vernieuwd tot ledverlichting. Niemand kon daar wat op tegen hebben, want 
de gemeentelijke energiefactuur daalde aanzienlijk.

Amper zes maanden later, in december 2019, vond de meerderheid het een beter idee om onze straatverlichting te verkopen 
aan Intergem. Intergem zou de verdere ‘verledding’ voor haar rekening nemen. De N-VA was in het verleden altijd tegen 
zo’n verkoop, omdat we liever zelf bepaalden hoe en wanneer we de energietransitie zouden doorvoeren. Dat alles in het 
belang van onze inwoners.

Deadline 2030
Ondertussen zijn de plannen van Fluvius bekend. Tegen 2030 zal ons 
grondgebied volledig omgebouwd zijn naar ledstraatverlichting. In de 
wetenschap dat steden zoals Mechelen en Lier de omslag in amper twee 
jaar tijd maakten, is dat een eeuwigheid.

Toen we zelf de teugels nog in handen hadden, was de energiekost wat 
betreft de straatverlichting:

• In 2018: 255.000 euro.
• In 2019: 211.000 euro.
• In 2020: 191.000 euro.

Conclusie: onze inwoners zullen nog negen jaar mogen opdraaien voor de kosten van het verbruik van onze straat-
verlichting. Dan spreken we nog niet eens over een mogelijke energiebesparing. De N-VA heeft aan de vertegenwoordiger 
bij Intergem gevraagd om dat proces te versnellen. Enkel zo komt de verbruiksfactuur niet op uw bord terecht.

www.n-va.be/denderleeuw
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 94 
nieuwe bossen in
Oost-Vlaanderen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

014229


