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Woordje van de voorzitter

Denderleeuw is van u
Tijdens de gemeenteraad van april kregen we tekst 
en uitleg over het financieel beleid van onze gemeen-
te. Een aantal kerncijfers bleven bij de N-VA toch 
nazinderen.

De gemeentelijke inkomsten uit opcentiemen en personen- 
belasting stegen met 814 000 euro. Dat betekent dat Denderleeuw 
niet alleen hulpbehoevenden aantrekt, maar ook mensen die 
onze gemeenschap mee financieren. Niettegenstaande deze  
extra inkomsten van 814 000 euro slaagde deze coalitie er  
weeral niet in om de tering naar de nering te zetten. 

Spaarpot leeg
Integendeel, uit de gemeentelijke Rendac-spaarpot werd 2,2 
miljoen euro gehaald. Als je aan je spaarpot zit, is een begroting 
in evenwicht gemakkelijk natuurlijk. Maar dat kan niet blijven 
duren. Eens raakt de spaarpot leeg. Daar staan zogezegd wel 
voor meer dan 6 miljoen euro “investeringen” tegenover, maar 
dat is eerder Sinterklaaspolitiek om her en der wat cadeautjes uit 
te delen.

Onze bevolking verlangt een aanpak van de reeds lang gekende 
problemen: er is nood aan infrastructuurwerken in de stations-
buurt en aan een projectmatige aanpak van de troosteloze vlakte 
naast het gemeentehuis. 

Over de grens van 20 000
Onze gemeente heeft de grens van 20 000 inwoners overschre-
den en daardoor zullen bij de volgende gemeenteraadsverkiezin-
gen niet 25 maar 27 raadsleden verkozen worden.

De eerste twee jaar van deze legislatuur hebben de huidige 
meerderheidspartijen er werkelijk alles aan gedaan om de macht 
te heroveren, onder meer via onbestuurbaarheid. De drie jaar die 
daarop volgden, dienden om allerlei belangengroepjes te plezie-
ren. Met “positivisme” en “verbinden” als modewoorden om alle 
cadeautjes goed te praten!

Positief in het leven
Wel, ook de N- VA staat positief in het leven! Als ik de  
verzuchtingen hoor van onze inwoners en deze naast ons 
N-VA-programma leg, dan weet ik dat we goed zitten.
U krijgt op 14 oktober 2018 de kans om in Denderleeuw  
opnieuw voor het N-VA-origineel te kiezen. 

Doen, zou ik zeggen, want wie gelooft nu nog in het LvB- 
initiatief, dat er alléén op gericht is de huidige burgemeester aan 
de macht te houden.

Meer weten over N-VA Denderleeuw?
 N-VA Denderleeuw    @N-VA _Denderleeuw    Denderleeuw   www.n-va.be/denderleeuw      denderleeuw@n-va.be
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Digitaliseren is een must
Geert Van Cauter, voorzitter van de gemeenteraad, stelt dat de gemeente klaar moet zijn voor de toekomst. Hij 
denkt aan glasheldere info, een goed uitgebouwde website, en een gedigitaliseerde dienstverlening. Als front- 
en backoffice op elkaar zijn afgestemd, zijn lange wachtrijen verleden tijd.

App voor klachten en meldingen
Vandaag kunnen burgers een melding of klacht indienen via een 
formulier af te halen aan de balie van het gemeentehuis of online 
via de website van de gemeente hun grieven kenbaar maken. 
Geert Van Cauter stelt voor om een applicatie te ontwikkelen 
waarmee de burger een klacht of melding kan doorgeven vanop 
zijn tablet of smartphone. Dit in navolging van heel wat andere 
gemeenten die dezelfde weg al eerder zijn opgegaan.

Zo kan men rechtstreeks en in real time allerlei soorten overlast 
kenbaar maken, en wordt het ook veel eenvoudiger om onmid-
dellijk de situatie duidelijk te omschrijven door een foto mee te 
sturen. Daardoor worden heel wat administratieve rompslomp 
en nodeloos tijdverlies vermeden.

“De N-VA hecht heel veel belang aan moderne en gestroomlijnde 
communicatie tussen overheid en burger”, zegt Geert Van Cau-
ter. “ Zeker in tijden waar tweeverdieners amper de kans vinden 
om zich te verdiepen in omslachtige structuren en trage admi-
nistratieve regeltjes, moet de overheid inspelen op de dwingende 
vraag van de burger. Onmiddellijke bereikbaarheid en beschik-
baarheid moeten sleutelbegrippen zijn in een modern overheids-

concept. Dit alles met een adequaat antwoord als gevolg op hun 
dringende vraag. Daarom is een gemeentelijke app zeer nuttig.”

De applicatie moet in eerste instantie focussen op aangiften 
en klachten, bijvoorbeeld over gevaarsituaties met losliggen-
de tegels, putten in het wegdek of andere obstakels. Maar het 
mag voor de N-VA veel breder gaan, zoals bij problemen met 
zwerfvuil of huisvuilophaling. Op dit ogenblik hebben zowat 60 
steden en gemeenten in Vlaanderen zo’n applicatie.

De comeback van religie
Terwijl de kerken zijn leeggelopen in Vlaanderen, 
maakt religie een comeback in de politiek. Het is ver 
gekomen als de N-VA de joods-christelijke traditie 
van Vlaanderen moet verdedigen, terwijl CD&V – 
samen met Groen en rood – volop blijft gaan voor 
een ongebreidelde multiculturele samenleving. 
Vooral om de moslimkiezer te paaien.

Ik ben toch wel ervaringsdeskundige als ik stel dat er elementen 
in de Islam zijn die fundamenteel botsen met onze Westerse 
waarden.

Ik huiver als ik zie hoe ook de meerderheidspartijen in  
Denderleeuw willen tegemoet gekomen aan de “eisen” van  
de Islam: hoofddoeken, halal-maaltijden, gescheiden zwemmen, 
aparte gebedsruimten… Ik ben net mijn geboortestreek  
ontvlucht omdat ik ik de Islam in mijn land zo verstikkend vond 
zo verstikkend vond, zeker voor meisjes en vrouwen. 

Ik heb gekozen voor de waarden van de verlichting: individuele 
vrijheid, gelijke rechten voor man en vrouw, aanvaarden van 
seksueel anders geaarde mensen, scheiding van kerk en staat.

Shahla Bagheri afkomstig is uit Koerdisch Iran. Ze kwam als jonge 
vrouw naar Denderleeuw.

SHAHLA BAGHERI 
4de plaats bij de 
gemeenteraadsverkiezingen
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Geert Van Cauter, voorzitter van de gemeenteraad
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Nieuws uit onze fractie in de gemeenteraad
Qua mobiliteit en parkeren blijft de toestand nog altijd schrijnend in de omgeving van het station.  
Door de onlangs ingestelde bewonerszone rond de Kind en Gezinsite is betalend parkeren de enige optie 
voor de ouders die met hun baby’s naar de wekelijkse raadplegingen komen. Of anders een fikse boete. 
Het gemeentebestuur blijft doof hiervoor.

Onbeperkt parkeren
Anderzijds kan men in de Burgemeester Rollierstraat nog 
onbeperkt parkeren op de pijpekop. Dit is een plaats ge-
worden waar pendelaars kosteloos hun auto kwijt kunnen 
zodat bewoners en vuilniskar daar erg gehinderd zijn in het 
draaien. Zelfs zodanig dat de vuilniskar achteruit de straat 
uit moet laveren tussen de geparkeerde wagens van de straat.
Ook hier weer geen gehoor bij de schepen van Mobiliteit.

Andersvaliden vergeten
De Uitpas wordt verder uitgewerkt door een aangestelde 
uitpascoordinator. Spijtig dat andersvaliden hierbij weer 
vergeten worden, met name de invoering van de European 
Disability Card, om de mensen met een handicap een betere 
toegang te geven tot sport en cultuur. Iets wat de gemeente 
veel minder kost dan de Uitpas. Wij zullen hier verder voor 
ijveren ondanks dat de meerderheid dit op de lange baan 
schuift.

Verkiezingen
Er worden infomomenten georganiseerd om de mensen met 
allochtone achtergrond aan te sporen aan de verkiezingen 

deel te nemen. Waar blijven de initiatieven om de bewoners 
van de woonzorgcentra de gelegenheid te geven om deel te 
nemen aan de verkiezingen? Een voorstel door ons gedaan 
werd weer afgeketst.

Knuppelpaden de naam waardig
Wie tegenwoordig zich wil wagen aan een avontuurlijke wande-
ling, moet in de Wellemeersen zijn.  Het knuppelpad ligt er zo ge-
vaarlijk bij met gebroken en half verrotte planken dat terugkeren 
de enige veilige optie is!

Het knuppelpad wordt onderhouden door Natuurpunt. De gemeente stelt het 
materiaal ter beschikking. Nu weet ik niet waar het nu weer fout loopt, maar het is 
gewoon onveilig om op dit pad te lopen.

De schepen van Leefmilieu zou er beter aan doen om dit pad te laten afsluiten 
zolang er geen verbeteringswerken worden uitgevoerd. 

Lut WAEGEMAN
Fractieleidster
Lijstduwer  
gemeenteraadsverkiezingen



Wij zijn thuis in Oost-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Oost-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Oost-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


