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Beste inwoner
Allereerst wens ik u allen in naam
van onze afdeling prettige kerst- en
eindejaarsfeesten toe. Dat 2020 een
jaar van voorspoed mag zijn voor onze
Vlaamse gemeente.
Een eindejaarsconference is niet aan
de orde, maar reken erop dat onze
N-VA’ers van zich laten horen in de
gemeenteraad. Correcte en directe
vragen krijgen helaas vaak een flauw
en inhoudloos antwoord. Dat een
onderbouwde reactie moeilijk blijkt,
toont wel aan dat we goed bezig zijn.
Ik nodig u uit om eens goed stil te
staan bij wat we u in dit huis-aanhuisblad vertellen. Dan zult u vaststellen
dat N-VA Denderleeuw de zaken
graag anders bekijkt. Ook in deze
donkere decembermaand werken wij
aan een warm Vlaanderen. Laat het
afbranden van een asielcentrum nu
net het tegenvoorbeeld zijn van waar
wij voor staan.
Wij kijken ernaar uit om ook in 2020
samen met u de handen uit de
mouwen te steken voor een beter
Denderleeuw. Stip alvast 26 januari
aan in uw agenda. Dan heet onze
N-VA-ploeg u van harte welkom op
onze nieuwjaarsreceptie!

N-VA Denderleeuw loodst
kinderen veilig naar school
Nu we volop in de donkerste maanden van
het jaar zitten, kan onze schoolgaande jeugd
alle hulp gebruiken om veilig op school te
geraken. Daarom biedt N-VA Denderleeuw
u een gratis fluorescerend rugzakovertrekje
aan. Zo zijn uw kinderen nog zichtbaarder
in het drukke schoolverkeer.
Wat moet u daarvoor doen? Neem contact op via
denderleeuw.n-va.be/stel-je-vraag of spreek een
bestuurslid uit uw buurt aan. Het volledige overzicht
van onze bestuursleden – met ook hun contactgegevens –
vindt u via denderleeuw.n-va.be/wie-is-wie/bestuur.
Zij bezorgen u het fluohesje, zolang de voorraad strekt.
Conny De Henau I Bestuurslid

N-VA Denderleeuw nodigt u uit

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 26 januari 2020 vanaf 10 uur
Den Breughel, Dorp 11, Denderleeuw

Met Vlaamse groeten
Mike De Staebele
Voorzitter N-VA Denderleeuw

N-VA Denderleeuw
bezorgt u graag
een gratis fluo
rugzakovertrekje!

Iedereen is welkom om samen met ons het nieuwe
jaar stijlvol in te zetten. We doen dat met een hapje en
een drankje, en in het goede gezelschap van Vlaams
minister Matthias Diependaele. Hij licht graag het
Vlaamse regeerakkoord voor u toe. Dé gelegenheid
dus om hem al uw vragen voor te leggen.
Conny De Henau I Organisatieverantwoordelijke

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Laat u tijdens de feestdagen
ook een flesje knallen? Hou dan
zeker de kurk bij en bezorg ze
ons op onze nieuwjaarsreceptie.
Wij schenken de ingezamelde
kurken aan het sociaal project
De Vlaspit. Daar krijgen de
kurken een tweede kans als
isolatiemateriaal. Elk jaar zamelt
onze N-VA-afdeling zo’n 500 kilo
kurken in. Met uw hulp lukt ons
dat ook in 2020. Reden te meer
dus om op 26 januari af te zakken
naar den Breughel!
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Meerderheid laat u betalen voor haar dromen
Nu de meerderheid haar beleidsplan voor de volgende vijf jaar bekendmaakte, wordt duidelijk wie de
rekening zal betalen. Dat zijn vooral onze hardwerkende inwoners, die dankzij hun inspanningen
een eigen woonst konden verwerven. Gedaan dus met het financieel verantwoorde beleid dat de N-VA
voerde …
Aan het einde van de vorige bestuursperiode liet de N-VA een financieel
gezonde gemeente achter, met een stevige spaarpot van meer dan 8 miljoen
euro. Jaar na jaar sloot de huidige meerderheid de begroting af met een
positief saldo door tekorten aan te zuiveren met de spaarpot.

Hogere personenbelasting en opcentiemen

Maar nu is het feest uit. Het geld is op en de meerderheid grijpt naar belastingen om haar plannen te kunnen waarmaken. De gemeentebelasting – een
procentuele belasting op uw personenbelasting – verhoogt van 7 naar 7,35
procent. “Niet zo erg”, vindt onze schepen van Financiën, “want we blijven
onder het Vlaamse gemiddelde van 7,9 procent.”
Dat geldt echter niet voor de opcentiemen, de belasting die u betaalt op uw eigen woning. Die gaat van 818,64 naar 950 en
eindigt zo een pak boven het Vlaamse gemiddelde van 876. Het is duidelijk dat deze meerderheid de hardwerkende inwoners
met een eigen woonst laat opdraaien voor haar beleidsplannen.

Extra geld van Vlaanderen

Al geeft de meerderheid er uiteraard een andere uitleg aan. U moet zogezegd meer betalen omdat de gemeente nu zelf minder
ontvangt doordat de vorige federale regering de personenbelasting verlaagde. Wat men er natuurlijk niet bij vertelt, is dat
Denderleeuw dankzij het Denderfonds van de Vlaamse overheid jaarlijks wel ongeveer 630 000 euro aan extra middelen
ontvangt.
Waarom bekijkt de meerderheid niet wat mogelijk is binnen de beschikbare werkingsmiddelen? Wie gaat lenen voor een
woning, stapt daarna toch ook niet naar zijn werkgever om opslag te eisen? Misschien een idee voor ons gemeentepersoneel
om dat eens te proberen …
Johan Duyck I Gemeenteraadslid

(Nog) slecht nieuws voor uw portefeuille

Pas in 2030 overal in
Denderleeuw ledverlichting
De meerderheid heeft besloten om onze openbare straatverlichting
via een ‘sale-and-lease-backsysteem’ te verkopen aan Intergem.
Op die manier zou onze gemeente zogezegd ‘versneld’ kunnen
omschakelen naar ledverlichting tegen 2030. Niets is echter minder
waar …
Met een beetje goede wil zou
onze gemeente op twee jaar tijd alle
straatverlichting in Denderleeuw
kunnen vervangen door ledverlichting.

denderleeuw@n-va.be

3

Dure vastgoedaankopen vragen om degelijk denkwerk
De afgelopen maanden kocht onze gemeente een aantal gebouwen. Dat ze leegstaande gebouwen een
nieuwe bestemming wil geven, is op zich een goede zaak. Maar helaas stellen we vast dat er van een
doordacht plan voor deze aankopen geen sprake is.
Een eerste aankoop betrof het gebouw
van Goldstar of ‘het Sterreken’ in de
Guido Gezellestraat. ‘Over de bestemming was er bij bij de aankoop nog
geen definitieve beslissing. Het handelspand zal nu plaatsmaken voor een
groene verbinding tussen het centrum
en het aan te leggen Denderpark.
Vervolgens deed het gemeentebestuur
een bod voor de site Triolet. Volgens de
meerderheid zouden er geen ‘instapkosten’ verbonden zijn aan dit vroegere
bedrijfsgebouw. Maar wat daarmee
precies bedoeld wordt, is minder duidelijk: wie of wat zal er op het moment
van de aankoop ‘instappen’? Inventief
als de meerderheid is met uw belastingcenten, heeft ze wel al een functie in
gedachten voor de site: een vrijetijdshuis en een nieuw onderkomen voor de
bibliotheek.

4,8 miljoen aan investeringen
nodig voor ‘instapklare’ site
Veldstraat
Staat ook op het lijstje van recente

aankopen: de site Veldstraat. Volgens
de meerderheid was zeker één loods
gebruiksklaar en zouden de gemeentelijke diensten er zo kunnen intrekken.
En mits er wat was-en-plasfaciliteiten
bijkomen, biedt de site ook een beter
onderkomen voor de brandweer. De
hoge aankoopsom van om en bij de
2 miljoen euro werd verklaard door de
goede staat van de nieuwste loods.
Maar uiteindelijk bleek toch nog
560 000 euro nodig voor de renovatie
van die loods en investeert de gemeente
4,8 miljoen euro in dit zogezegd
‘instapklare’ pand. De subsidie van
20 000 euro die de gemeente van de
provincie krijgt voor een biomassastookinstallatie, is een magere troost …
Dat de meerderheid onze leegstaande
gebouwen een nuttige bestemming
wil geven, vindt N-VA Denderleeuw
op zich positief. Zeker als je weet dat
de vrije ruimte in onze dichtbevolkte
gemeente zwaar onder druk staat.
Maar de selectie van de geschikte
panden lijkt het resultaat van pure

De ingewikkelde financiële constructie die de meerderheid op
touw zette, moet in werkelijkheid vooral zorgen voor een evenwicht tussen de gemeentelijke inkomsten en investeringen. Als
de gemeente zelf niet moet investeren in de vernieuwing van de
openbare verlichting, is er meer geld beschikbaar om bijvoorbeeld
gebouwen aan te kopen. Over die bestemming van die gebouwen
zal de meerderheid na de aankoop wel nadenken …
De meerderheid klopt zich op de borst dat de hernieuwing van
onze straatverlichting nu veel sneller rond zal zijn. Tegen 2030,
om precies te zijn. Wist u dat de stad Mechelen in 2012 op één
jaar tijd 8 000 straatarmaturen liet vervangen door ledverlichting?
En dat de stad Lier de vervanging op haar volledige grondgebied
rondkreeg in twee jaar tijd? Maar Denderleeuw neemt zo maar
eventjes elf jaar de tijd om lampen te vervangen die al van 2017
uit productie zijn … Tot op heden is nog maar 16 procent van
onze openbare verlichting omgebouwd naar led.

Goedkoper en beter voor het milieu

Niet alleen voor de gemeentelijke CO2-uitstoot maar vooral ook
voor uw portefeuille zou het een goede zaak zijn mocht de

De site Veldstraat is slechts één
voorbeeld van het gebrek aan visie op
het vlak van vastgoedaankopen.
improvisatie. De snelheid waarmee
de aankopen elkaar opvolgen, getuigt
allerminst van een strategisch en doordacht plan. Uw belastinggeld is meer
denkwerk waard.
Johan Duyck I Gemeenteraadslid

meerderheid er meer vaart achter zetten. Ledverlichting is tot
80 procent zuiniger en maakt dus een enorm verschil voor de
bijdrage die u als belastingbetaler betaalt voor het verbruik van
de straatverlichting. Waarom doet onze gemeente er dan niet
alles aan om de omschakeling op twee jaar tijd te maken, zoals
ook in andere steden en gemeenten gebeurt? Op die manier zou
het stroomverbruik al vanaf 2022 80 procent dalen. En dan zijn
we meteen ook af van de 182 000 euro aan onderhoudskosten
van die we nu jaarlijks betalen. Uit de voorbeelden van steden en
gemeenten die de vervanging in eigen beheer deden, blijkt
bovendien dat de investeringskosten zich op twee jaar tijd
terugverdienen.
Maar voor al deze argumenten staat de
meerderheid niet open. Ze houdt het bij
haar eigen oplossing. Dat u als inwoner
niet beter wordt van deze ‘sale-enverliesoperatie’, is alvast overduidelijk.
Johan Duyck I Gemeenteraadslid
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