
Beste inwoner

We kunnen niet voorspellen wat 2022 
zal brengen, maar een derde prik is 
alvast een zekerheid. Onze terug-
gewonnen vrijheid bleek slechts 
tijdelijk te zijn. Tot grote frustratie van 
velen onder ons. Laat je leiden door 
gezond verstand en maak er samen 
het beste van tijdens de feestdagen.

Een warme kerst, een spetterend 
nieuwjaar en vooral een goede 
gezondheid, N-VA Denderleeuw wenst 
het u van harte toe in 2022. Laat het 
een jaar zijn waarin we alle Vlaamse 
neuzen in dezelfde richting doen wijzen 
en resultaten boeken waar nodig.

Mike De Staebele
Voorzitter

De vlamovenput en leemontginning in onze kouter
De bevoegde schepenen steken de laatste tijd maar al te graag pluimen op de eigen hoed als het gaat over oplossingen rond de 
Vlamovenput en de verdere leemontginning in onze kouter. Nadat de gemeente zich verzette om de vlamovenput te vullen met 
gronden uit andere bouwputten, kwam de zaak op tafel bij de Oost-Vlaamse deputatie.

Onze N-VA-fractie stelde voor om het ruimtelijk uitvoeringsplan 
te wijzigen voor de verdere leemontginning van de volmolenput. 
Men kan daarvoor een beroep doen op het regierecht en zo 
overgaan van ontginningsgebied naar landbouw- en recreatiegebied. 
Dat alles heeft geen gevolgen met betrekking tot planschade.

Het gemeentebestuur keurde ons voorstel goed. N-VA Denderleeuw 
blijft zich constructief én creatief opstellen in het belang van onze 
inwoners.

Johan Duyck
Gemeenteraadslid

Extra inspanningen voor vergroening
Denderleeuw ondertekende recent het lokaal Energie- en Klimaatpact. Met dat pact 
engageert de gemeente zich om als lokale overheid meer inspanningen te doen voor het 
klimaat. We merken dat de meerderheid inspanningen levert om energiebesparende 
maatregelen te nemen, maar op het vlak van vergroening kan en mag er nog een tandje bij.

Concreet moet Denderleeuw tegen 2030 één extra boom en een halve meter extra haag of 
geveltuinbeplanting per inwoner aanplanten om de doelstellingen te halen. Daarnaast 
moet men één extra natuurgroenperk per duizend inwoners aanleggen. Als één van de 
dichtstbevolkte gemeenten van ons land, zal de vergroening een onmiskenbare verbetering 
kennen van de luchtkwaliteit. Ook de hittestress zal verminderen door de creatie van 
schaduw- en koelplekken. En de biodiversiteit zal erop vooruit gaan.

Nood aan concrete acties
N-VA-gemeenteraadslid Johan Duyck, zelf bezig met de kweek van beschermde neerhofdieren 
en oude fruitvariëteiten, roept de meerderheid op om concrete acties te ondernemen. Zo kunnen 
ze streekeigen fruitbomen ter beschikking stellen aan de inwoners en hen ook begeleiden in 
de plaatsing en verzorging. Ook het stimuleren van tegeltuinen, tuinstraten, volkstuinen, 
bloemenweides, plantgoed en hagen … zijn mogelijkheden. In Iddergem is de locatie aan de 
Biestbaan dan weer ideaal om een voedsel- of plukbos in te richten.

Voor de Denderleeuwse jeugd en jeugdbewegingen kunnen er speelbossen aangelegd worden. 
Een speelbos bevat geen klassieke speeltoestellen, maar stimuleert kinderen om zelf op 
ontdekking te gaan en hun fantasie te gebruiken terwijl ze in de frisse buitenlucht zijn.
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Openbare werken en mobiliteit in Denderleeuw laten 
te wensen over
De laatste maanden stelt onze N-VA-fractie tal van vreemde beslissingen en slecht beleid vast in onze gemeente 
op het gebied van openbare werken en mobiliteit.

Een handgreep uit de vele tekortkomingen en klachten die ons de laatste tijd bereikten:

  Enkele maanden geleden werd het wegdek van de Hoogstraat vernieuwd 
tussen de Sijpestraat en de Klarestraat. De voorziene wegmarkeringen werden 
intussen aangebracht zonder rekening te houden met de bewoners van de 
straat, die genoodzaakt zijn om gedeeltelijk op de stoep te parkeren. Dat is iets 
wat we ook in andere straten, zoals de Bergstraat, opmerken. Men kan dat 
perfect legaliseren door de gepaste signalisatie aan te brengen met een 
verkeersbord dat toelaat om op de stoep te parkeren. Ook met een wegmarke-
ring op het voetpad kan men zoiets aanduiden.

  De gemeente stelde de aannemer van de voegwerken in gebreke bij het 
opvullen van voegen in verschillende straten van Denderleeuw. Werden die 
werken uitgevoerd volgens het standaardbestek? Dat spreekt van een voegop-
vulling tussen 5 en 10 millimeter onder het oppervlak van de aansluitende 
verharding. Wie stond in voor de controle tijdens de werken? Wie deed de 
opvolging van de werken? Wegomleidingen en moeilijk verkeer waren nog de 
minste van de hinder daaromtrent, maar wie draait op voor de ‘nalatigheid’?

  In de maand september kocht de gemeente een woning op het 
Dorpsplein om de ontwikkeling ervan in de toekomst te verfraaien. 
Wat gaat er op korte termijn met de woning gebeuren?

  In Iddergem-Dorp zijn er voor de lokale handelaars en hun cliënteel 
niet voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. De N-VA stelt voor om op 
die plaatsen ‘kortparkeren’ toe te laten voor de goede gang van zaken.

  Op de gemeenteraad stemde onze N-VA-fractie in met het participatie-
reglement om de burgerinspraak in het beleid te verhogen. Graag 
hadden we ook de klachten rond ILVA-heffingen en sluikstorten daarin 
gezien.

  Ook op de gemeenteraad vroeg N-VA Denderleeuw om de Beego-che-
ques, ter waarde van meer dan 4.000 euro, niet in rook te laten opgaan. 
De cheques moeten onmiddellijk ter beschikking van onze inwoners 
gesteld worden. Zo geven we hen de mogelijkheid om PC-problemen 
snel te verhelpen en nuttige apps, zoals Itsme of Covidalert, op hun 
smartphone te installeren.

  We vroegen om de begaanbaarheid van de 
voetpaden in onze gemeente, zoals in de 
Schoolstraat en Leeuwbrug, aan te pakken 
en de wildgroei van grassen en onkruid te 
verdelgen of te snoeien.

Geert Van Cauter
Fractievoorzitter
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Een doekje voor het bloeden
Zowat elk gezin voelt de weerslag van de hervormingen rond de huisvuilophaling. 
Ook bij de meerderheid zien ze hier en daar al problemen naar boven komen. 
Onthaalmoeders meldden bijvoorbeeld al dat het gewicht aan wegwerpluiers voor 
een serieuze meerkost zorgde.

De gemeente becijferde dat een gemiddelde onthaalmoeder 
met 20 kindjes per week in de opvang, al gauw aan 75 kilo-
gram afval per maand zit. Ten tijde van de gele huisvuilzak, 
kreeg elke onthaalmoeder vier rollen huisvuilzakken, ter 
waarde van 60 euro. De kosten van de onthaalmoeders 
kwamen destijds overeen met ongeveer 75 euro. Dus pasten 
ze de overige 15 euro uit eigen zak bij.

Vandaag kost diezelfde 75 kilogram restafval maar liefst 
225 (!) euro. Daarom besliste de gemeente om de 18 reste-
rende onthaalmoeders een subsidie van 100 euro per jaar 
toen te kennen, aangezien ze voortaan 125 euro moeten 
bijpassen. Waar de gemeente dus vroeger 1080 euro steun 
gaf (18 x 60), geeft men vandaag 1800 euro (18 x 100) uit. 
De gemeente verliest, de onthaalmoeders verliezen.

Symptoombestrijding
De hervorming van de huisvuilophaling was erop gericht 
dat we door beter te sorteren, minder restafval zouden 
hebben en globaal op eenzelfde uitgave zouden komen. 
Dat probleem is niet alleen een zaak voor 
de onthaalouders, maar voor alle jonge 
gezinnen in onze gemeente. De nieuwe 
subsidie lost het probleem allerminst 
op. Voor welke doelgroep gaat men 
op de volgende gemeenteraad een 
nieuwe ontoereikende onder-
steuning bedenken?

Johan Duyck
Gemeenteraadslid

-congres
In het laatste weekend van oktober vond het congres van Jong N-VA plaats. We verzamelden aan de dokken in 
Antwerpen om een heel weekend te debatteren over de koers die onze jongerenpartij de komende vier jaar zou 
bevaren. Daaruit volgden heel wat bijgewerkte en nieuwe standpunten.

•  Jong N-VA pleit voor een onafhan-
kelijk Vlaanderen en geen confede-
ratie. Brussel maakt onlosmakelijk 
deel uit van de republiek Vlaanderen. 
Alle faciliteiten voor Franstaligen 
vervallen dan ook onmiddellijk.

•  We willen het budget voor mentaal 
welzijn naar tien procent van het 
totale gezondheidsbudget brengen. 
Nu is dat slechts zes procent.

•  Om de veiligheid van de burger te 
garanderen, scharen we ons achter 
het idee van bodycams voor de 
politie. We willen onze politie-
diensten ook extra mogelijkheden 
geven door stroomstootwapens toe 
te voegen aan hun uitrusting.

•  We zien er geen graten in om 
terreurverdachten en IS-strijders te 
laten berechten in het land waar ze 
hun misdaden hebben gepleegd.

•  We besloten om de werkloosheids-
uitkering op te trekken, maar ze 
ook sneller te laten dalen. Op die 
manier is de uitkering opnieuw 
een vangnet zoals het hoort. De 
uitbetaling ervan zal niet langer via 
de vakbonden gebeuren, maar via 
de overheid.

•  Jong N-VA is geen 
voorstander van 
vingerafdrukken op 
de identiteitskaart. 

•  Crisissituaties die de 
vrijheden van de burger 
kunnen aantasten, zoals 
de pandemiewetgeving, 
moeten gestemd worden 
met een 2/3de meer-
derheid in plaats van de 
huidige 50 procent +1 
stem die de Vivaldi-
regering nu toepast.

Als het gaat om professionalisme, 
inzet en dossierkennis, hoeft onze 
jongerenpartij absoluut niet onder 
te doen voor de moederpartij. Jong 
N-VA wil blijven groeien en haar 
stempel op het politieke landschap 
kunnen drukken.

Ondervoorzitter Joachim De Leenheer

© Wouter Van Vaerenbergh
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


