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Alle lokale afdelingsbesturen van het arrondissement Aalst-Oudenaarde, en van 
Zottegem in het bijzonder, nodigen u uit om, samen met onze Vlaamse minister-
president Geert Bourgeois als eminent spreker, het glas te heffen op het nieuwe jaar. 

Vrijdag 29 januari 2016 vanaf 20 uur - feestzaal Bevegemse Vijvers te Zottegem. 
Graag vooraf een bericht van aanwezigheid via sarah.aelbrecht@n-va.be.

DENDERLEEUW

www.n-va.be/denderleeuw
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De eindejaarsperiode betekent 
feesten, maar ook donkere avonden 
en ochtenden, zeker voor uw en onze 
kinderen. Om de zichtbaarheid van uw 
kleine spruit in het drukke school-
verkeer te verhogen schenkt N-VA 
Denderleeuw u alvast één fluo 
rugzakovertrek. 
Wat moet je hiervoor doen?

Neem contact op via de onderstaande 
link http://denderleeuw.n-va.be/
contact of contacteer het dichtst-
bijzijnde bestuurslid van onze 
afdeling, via onze website https://
denderleeuw.n-va.be/wie-is-wie/
Bestuur. Zij doen dan het nodige 
zodat je dit hesje kan bekomen, dit 
zolang de voorraad strekt!

N-VA DENDERLEEUW 
LOODST KINDEREN
VEILIG & VROLIJK
NAAR SCHOOL

  

Dat het afgelopen jaar geen pretje is geweest 
voor de inwoners van Denderleeuw, weet 
ondertussen iedereen. 

De N-VA behaalde een eclatante verkie-
zingsoverwinning in 2012 (van één naar 7 
zetels!). Na een aanslepende en moeilijke 
coalitievorming en een vertraagde start door 
het juridisch verzet van de sp.a tegen de 
aanstelling van de burgemeester, wilden we 
vastberaden het afgesloten bestuursakkoord 
gaan uitvoeren.

Helaas stuitten de N-VA-mandatarissen op 
een aantal onfrisse praktijken uit de vorige 
bestuursperiode. Voor CD&V was het simpel: 
we moesten naar de toekomst kijken. Over 
de lijken die uit de kast vielen moest het stil 
blijven.

Maar de kracht van verandering is voor 
N-VA niet alleen een slogan, het is ook met 
propere handen aan politiek doen.

Voor CD&V zat er niets anders op dan heil 
te zoeken bij hun voormalige coalitiepartner 
Sp.a. Deze lieten de kans om onze coalitie 
mee te helpen breken, uiteraard niet liggen. 

Het N-VA-bestuur vond het  haar plicht de 
onbestuurbaarheid aan te vechten voor de 
Raad van State. De N-VA kreeg in kortgeding 
gelijk. CD&Ven sp.a wilden niet wachten op 
de definitieve uitspraak. Ze stopten de eerste 
procedure om 5 minuten later een tweede 
onbestuurbaarheidsprocedure op te starten.

Hierop oordeelde de 
N-VA dat er, in het belang 
van de burger, beter geen 
verzet meer werd aangete-
kend.  Een schepencollege 
dat beslissingen kan nemen omdat het in de 
gemeenteraad over een meerderheid beschikt,  
is beter dan een totale blokkering van de 
gemeentelijke werking.

Deze beslissing van het bestuur konden een 
aantal mandatarissen niet aanvaarden. Ze 
richtten ondertussen hun eigen partij op. In 
plaats van hun pijlen te richten op de opposi-
tie besloten ze de lokale N-VA-afdeling tegen 
te werken. 

Ondertussen is er een nieuwe meerderheid 
met een ploeg die, op de tijdelijke burge-
meester na, in de vorige coalitie uitblonk in 
geruzie. Nu hebben ze echter een gemeen-
schappelijk doel: terug naar de oude politieke 
cultuur.

Onze mandatarissen hebben zich voorgeno-
men om de voorstellen die we klaar hadden 
toch in te dienen. Gedurende de coalitie met 
CD&V werden ze steeds van tafel geveegd, 
nu kunnen onze N-VA-raadsleden vrij han-
delen. 

Graag sluit ik af met jullie een zalig kerstfeest 
en gelukkig nieuwjaar toe te wensen.

Johan Duyck, Voorzitter N-VA Denderleeuw

N-VA blijft werken aan beter 
Denderleeuw
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Haal je gratis fluo overtrek bij 
N-VA Denderleeuw!!

Johan Duyck,
Voorzitter N-VA Denderleeuw

Arrondissementele nieuwjaarsreceptie met Geert Bourgois

Ja, maar ...



www.n-va.be/denderleeuw denderleeuw@n-va.be

De krantenkoppen logen er niet om: 
“Niets dan lachende gezichten bij N-VA 
Denderleeuw”. 

We willen dan ook iedereen bedanken voor 
de massale opkomst en de gezellige sfeer.

Ik richt de laatste keer het woord 
tot u als OCMW-voorzitter en 
schepen van Sociale Zaken, 
Huisvesting, Integratie, Fraude-
bestrijding en Openbare Werken. 
Wanneer u dit leest zal ik samen 
met mijn collega-gemeenteraads-
leden van de N-VA deel uitmaken 
van de oppositie. De voorbije 
drie jaren zaten we niet stil in 
de meerderheid, wat de sp.a en 
CD&V nu ook mogen beweren. 
Integendeel: we kunnen heel wat 
fundamentele resultaten aan u 
voorleggen! 

Een eerste belangrijke beslissing 
was de integratie van het OCMW 
in de gemeentelijke diensten. Hier-
door garanderen we op termijn 
een betere en efficiëntere dienst 
–en hulpverlening aan de Dender-
leeuwse burger. Die kan dan aan 
één loket terecht voor al zijn of 
haar vragen, en wordt doorverwe-
zen naar de juiste dienst. 

Zo werden de voorbije jaren een 
aantal OCMW-diensten overge-
heveld naar de gemeente (techni-
sche diensten, de kinderopvang, 
financiële diensten) en werd de 
sociale dienst van de gemeente 
ingekapseld binnen de werking 
van het OCMW. 

Huis van het Kind
De oprichting van het Huis van 
het Kind zorgt er voor dat jonge 

ouders op één plaats terecht kun-
nen voor de kinderopvang, de 
weeg, opvoedingspunt, ruilwin-
kel voor babykledij, spelotheek 
enzovoort.

Betere samenwerking 
N-VA Denderleeuw zette ook 
in op een betere samenwerking 
tussen OCMW, gemeentelijke 
administratie en politie. Er vindt 
op regelmatige tijdstippen overleg 
plaats tussen deze diensten zodat 
domiciliefraude, huisjesmelkerij en 
armoede op een efficiëntere wijze 
worden aangepakt. 

Gelijktijdig startten de gemeente 
en het OCMW tal van projecten 
die het hoofd moeten bieden aan 
de steeds toenemende armoede in 
het algemeen en de kinderarmoe-
de in het bijzonder. 

Tegen verfransing
Met het Vlaams Manifest biedt de 
N-VA het hoofd aan de verfran-
sing van onze gemeente en geven 
we kansen aan hen die door hun 
taalachterstand kansen missen in 
onze maatschappij. Een behoor-
lijke kennis van het Nederlands is 
de sleutel tot integratie, opleiding 
en werkgelegenheid. 

Gedaan met vriendjespolitiek
Met de N-VA kwam er een eind 
aan de vriendjespolitiek waarbij in 
onze gemeente dikwijls met twee 

maten en gewichten werd gewerkt. 
Samen met de administratieve 
diensten werden een aantal richt-
lijnen uitgewerkt die er moeten 
voor zorgen dat elke burger de 
hulp -en dienstverlening krijgt die 
hem toekomt. 

Ik ben benieuwd hoelang de nieu-
we bestuursploeg deze ingeslagen 
weg zullen volgen. Wij zullen er 
alleszins vanuit de oppositie over 
waken dat onze vrienden van sp.a 
en CD&V niet te vlug in hun oude 
slechte politieke gewoonten zullen 
hervallen. 

Maar vooral zullen wij een con-
structieve oppositie voeren. Onze 
gemeente werd immers te lang ge-
gijzeld door een paar opportunis-
ten die er werkelijk alles voor over 
hadden om hun doel te bereiken. 

De schade die ze daarbij aan onze 
gemeente en zijn inwoners hebben 
aangericht is van een nooit geziene 
omvang. Bij de volgende verkie-
zingen in 2018 zullen wij deze 
lieden met veel plezier de rekening 
presenteren. 

Ik dank u alvast voor het vertrou-
wen dat u heeft in de N-VA.

N-VA Denderleeuw wil construc-
tief oppositie voeren en zich niet 
laten verleiden tot uitzichtloze 
politieke spelletjes. Er zijn  proble-
men genoeg in Denderleeuw. De 
verbrusseling van onze gemeente, 
bijvoorbeeld.

“Weet u dat ik 10-15 jaren geleden 
nauwelijks Franstalige patiënten in 
mijn praktijk zag. Nu zijn de Frans-
taligen  niet meer te tellen”, zegt 
 N-VA-fractievoorzitster en arts Lut-
gart Waegeman. In de raadplegin-
gen van Kind en gezin is het aandeel 
van Franstaligen gestegen tot boven 
de 40 procent! En de mensen vinden 

het niet meer dan normaal dat zij 
in het Frans bediend worden want 
‘hier kent iedereen toch Frans’. 

“Dat komt allemaal door de 
alsmaar toenemende instroom 
uit Brussel. Denderleeuw is goed 
bereikbaar en de woningen zijn 
relatief betaalbaar. De ongeremde 
bouw van sociale woningen en 
meergezinswoningen met heel be-
perkte volumes per entiteit versterkt 
dit aanzuigeffect”, aldus Lutgart.

Maar dit thema lijkt hier nauwelijks 
bespreekbaar. Zijn de belangen van 
de sociale huisvestingsmaatschap-

pijen Dender en Dewaco misschien 
belangrijker dan de Vlaamse identi-
teit en integriteit van Denderleeuw?

“Als we het zo verder laten gaan 
wordt Denderleeuw een mini-Brus-
sel. Is het dat wat de nieuwe coalitie 
wil? Wij willen die evolutie alvast 
afremmen en wij zullen op die nagel 
blijven kloppen”, besluit Lutgart.

N-VA Denderleeuw deed heel wat voor u
Koen D’Haenens: gemeenteraadslid - OCMW-raadslid

Gemeenteraadsvoorzitter Geert 
Van Cauter en raadslid Katia 
Sonck (N-VA) klagen het huisves-
tingsprobleem van de jeugdbewe-
gingen aan. 

De lokalen van Chiro Welle in de 
Hertstraat verkeren in zeer slechte 
staat. Ook de scouts en gidsen in 
Denderleeuw kampen met een 
huisvestingsprobleem. 

De KSA van Welle zit elke week 
wel ergens anders, gewoon omdat 
ze geen lokaal hebben. Chiro Den-

derleeuw heeft voorlopig een dak 
boven het hoofd, maar ook daar is 
er nog veel werk. 

“Onze jeugdbewegingen hebben 
recht op goede lokalen. Het is de 
plicht van het gemeentebestuur om te 
investeren in onze jeugd”, zegt Geert.

Bouwvallig en te klein
De lokalen van de jeugdbewegin-
gen liggen er al jaren bouwvallig 
bij. De veiligheid van onze kinde-
ren komt in het gedrang. Door het 
enorme succes van chiro, scouts en 

gidsen zijn de lokalen ook veel te 
klein geworden.

Problemen bestaan al jaren
Al meerdere decennia zoekt de 
politiek naar oplossingen. Helaas 
… Nu de budgetten  voorzien zijn, 
moet er nog deze bestuursperiode 
een oplossing komen. In eerste 
instantie door te luisteren naar de 
behoefte van de jeugd. Zo kun-
nen we samen naar een betaalbare 
oplossingen streven. De N-VA blijft 
streven naar een alomvattende 
oplossing.

Verbrusseling van Denderleeuw 
Lutgart Waegeman, fractieleidster N-VA Denderleeuw

Zijn de belangen van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen 
Dender en Dewaco misschien 
belangrijker dan de Vlaamse 
identiteit en integriteit van  
Denderleeuw?

Geert Van Cauter en Katia Sonck:

“Het gemeentebestuur moet dringend investeren 
in onze jeugd!”

N-VA: “Lokalen jeugdbewegingen 
aan vervanging toe”



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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


