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DENDERLEEUW JA, MAAR ...

Bij onze vorige huis aan huis bladen gaf ik al aan dat de meerheid een sinterklaaspolitiek voert zonder 
visie. N-VA is tegen het stilletjes opsouperen van de financiële reserves van de gemeente, om op die 
manier een structureel tekort te verdoezelen. 

Uit het financiële meerjarenplan van het OCMW blijkt 
dat de uitgaven zwaar in het rood gaan. Wij brachten de 
voornaamste samen in onderstaande tabel. Bovendien bracht 
de controle sociale fraude amper 60 euro op, tegenover een 
kostprijs van 30 000 euro.

Foute boeking? Onverantwoord bestuur!
Na een audit bleken bepaalde loonkosten of budgetten voor 
de integratiedienst niet juist geboekt. Dat zal wel zijn, maar 
dan zou er toch een overschot moeten zijn op een andere 
post? En wanneer men dan het budget opmaakt voor 2018 en 
2019, zouden er toch geen bijkomende tekorten meer mogen 
zijn? Toch tonen de cijfers aan dat de tekorten meer dan 25 
procent toenemen in 2019!

De steun gaat niet alleen naar politieke vluchtelingen! Deze 
gelden komen niet uit de gemeentekas, maar worden wel 
betaald door u, de belastingbetaler. Verantwoord bestuur 
houdt in dat je zo’n financiële ontsporingen niet toelaat.

Als N-VA afdeling Denderleeuw zijn we ons volledig bewust 
van de waarden waar we voor staan en die zijn perfect in 
overeenstemming met de nationale partijlijn. In tegenstelling 
tot de sp.a hebben wij dan ook geen nieuwe naam of geen 
kunstmatige verruiming nodig om weg te komen van onze 
partijstandpunten. De standpunten van sp.a worden door de 
bevolking terecht aanzien als de oorzaak van veel problemen 
van behoorlijk bestuur, veiligheid en Vlaamse identiteit.

N-VA gaat op eigen kracht naar de kiezer met duidelijke 
keuzes rond Veiligheid, Verantwoord bestuur en Vlaamse 
identiteit.

Het is aan u om te oordelen of u verandering wil. Die 
verandering zal er alleen maar komen als de N-VA deel 
uitmaakt van de volgende bestuursmeerderheid. 

Graag sluit ik af met u een zalig Kerstmis en een gelukkig 
nieuwjaar te wensen.

  Johan Duyck 
Voorzitter N-VA 
Denderleeuw

Saldo OCMW-uitgaven 
Uitgavepost 2014 2017
Kwaliteitsvol wonen  € 8 735   € -292 573 
Gezondheid en Welzijn  € 31 162   € -268 189

Verantwoord 
omgaan met 
het geld van 
het OCMW

 Op 3 jaar tijd ging het OCMW van positief naar negatief.

N-VA Denderleeuw 
wenst u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Denderleeuw wenst u fijne feestdagen!
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Een sterk lokaal asiel- en integratiebeleid is in onze gemeente meer dan ooit noodzakelijk. De instroom 
van nieuwe inwoners, anderstalig of van buitenlandse oorsprong, vraagt van ons een krachtdadig 
antwoord.

Als N-VA fractie willen we ons steentje bijdragen tot een 
succesvol asiel- en migratiebeleid. We zijn zacht voor zij die 
onze hulp echt nodig hebben en hard voor zij die misbruik 
maken van onze lokale gastvrijheid. 

Inburgering mag niet vrijblijvend zijn! Migratie en integratie 
moeten in goede banen worden geleid. Het OCMW speelt 
hierin een zeer belangrijke rol.

Onze prioriteiten zijn:
Gericht communiceren naar nieuwkomers
  Actief inzetten op de kennis van het Nederlands
  Inburgering als tweerichtingsverkeer beschouwen
  Aanvaarding van onze lokale eigenheden en cultuur
  Begeleiden naar werk als beste garantie tegen armoede

  Hard optreden tegen misbruiken en beschermen waar 
nodig

  De deelname aan het sociaal weefsel actief aanmoedigen

Van het gemeentebestuur en het personeel van het OCMW 
verwachten we dat ze de ogen niet sluiten voor misbruiken. 
Het tolereren van pakweg domiciliefraude verkleint het 
draagvlak voor het integratiebeleid bij de bevolking. Dat is 
ook jammer voor wie wel de regels volgt.

Eetfestijn
Na 20 edities maakten we een eind aan 
onze redelijk unieke hespendegustatie.

We staken ons eetfestijn in een nieuw 
kleedje. Dat was duidelijk geen verkeerde 
keuze. We hadden 120 eters meer dan 
vorig jaar! De nieuwe menu’s met 
konijn, hespenrolletjes of balletjes in 
tomatensaus vielen bij iedereen in de 
smaak. Uit de reacties die we kregen 
bleek dat onze sympathisanten er alle 
vertrouwen in hebben voor de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen.

Migratie en  
integratie:  
een zaak van  
daadkracht en  
verantwoordelijkheid

  Carla Vanmulders 
OCMW-raadslid

N-VA Denderleeuw wenst  
u een prettige Kerst!
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Deontologische code 
Geert Van Cauter, gemeenteraadsvoorzitter 
namens de N-VA, drong aan om de nieuwe 
deontologische code uit te testen in onze gemeente. 
Denderleeuw kwam als eerste aan de beurt voor de 
try-out. Volgend jaar zal deze code voorgesteld worden aan alle 
Vlaamse gemeenten.

Digitale veiligheid
Op de laatste gemeenteraad stelde de N-VA ook de 
veiligheid van persoonlijke gegevens bij het gebruik van de 
invulformulieren op de gemeentelijke website in vraag. De 
webshop en inschrijvingen zijn ondertussen wel al beveiligd. 

Subsidie kerkenbeleid
De N-VA hielp mee om het kerkenbeleidsplan met spoed op de 
agenda te krijgen. Zuiver politiek 
werden we veel te laat verwittigd, wat 
ervoor zorgde dat we het dossier niet 
zo grondig konden voorbereiden als 
we wilden. De N-VA vond het echter 
belangrijker dat de gemeente de 
subsidie van circa 300 000 euro niet 
zou mislopen. Dat geld zou immers 
anders bij de burgers gezocht 
worden.

IKurken voor het goede doel
Ook dit jaar zamelt N-VA Denderleeuw kurken in voor 
het goede doel. De opbrengst gaat naar De Vlaspit in 
Scherpenheuvel. Hier worden de kurken gesorteerd en 
vermalen tot kurkkorrel, een basisproduct voor isolatie. 

Afgedankte kurk recycleren komt niet alleen het milieu ten 
goede, maar biedt ook kansen op tewerkstelling en integratie 
voor mensen met een beperking,  

Wij rekenen opnieuw op uw steun!
Met de eindejaarsfeesten en de daarop volgende nieuwjaars- 
recepties in het vooruitzicht, zullen er wat meer flessen cava, 
champagne of wijn gekraakt worden.

Gooi uw kurken niet weg, maar bezorg ze aan ons!
Op zaterdag 3 februari voorzien wij 
een ophaaldag. Wij halen uw kurken 
op bij u thuis.

Stuur een mail met uw adres naar  
carla.vanmulders@n-va.be of stuur 
een sms naar 0495/865 895. Bent u 
die dag niet thuis: geen probleem! 
Hang of zet uw zak met kurken aan 
uw voordeur en wij halen hem op. 

Snippers  

uit de  

gemeente-

raad

Provincie wil eigen kasteel 
van Versailles in  
Leopoldskazerne
75 miljoen euro. Dat waanzinnige bedrag wil de 
provincie amper één jaar voor de verkiezingen 
tegen de Leopoldskazerne aangooien om er haar 
administratie te huisvesten. Rik De Vis en de 
N-VA-provincieraadsleden voelen zich als roepen-
den in de woestijn. ‘Alsof ik de zonnekoningen van 
de deputatie moet overtuigen om hun Versailles 
niet te bouwen’, zucht hij.

De 75 miljoen euro voor gebouw en renovatie zijn overigens nog 
niet eens het volledige plaatje. Met alle centralisatieprojecten 
erbij landt het project voorlopig op 105 miljoen euro. Dat is 
minstens 140 euro per Oost-Vlaams gezin.

Hallucinant om drie redenen:
1  Minder provinciale bevoegdheden

De provincieraden worden hervormd en het aantal mandaten 
slinkt (van 75 naar 35 raadsleden en van 6 naar 4 gedeputeer-
den). Ook de bevoegdheden krimpen verder.

2  Prima huidige site
De eigen administratie benadrukt dat de huidige site in de 
Gouvernementstraat meer dan adequaat genoeg is. Dit gebouw 
is bovendien al volledig in handen van de provincie.

3   Kazerne is veel te groot
De provincie zal slechts 50 procent van de Leopoldskazerne 
nodig hebben. De rest gaat men renoveren om er vervolgens een 
private partner voor te zoeken die het wil exploiteren.

De Vis: “Ik heb er in de provincieraad meermaals op gewezen 
dat dit veel te duur is en dat de centralisatie amateuristisch en 
lichtzinnig wordt aangepakt. 

Maar een zonnekoning luistert niet.  Gelukkig voor ons leven 
we niet langer in een absolute monarchie, maar in een democra-
tie. U, beste kiezer, kunt de spilzucht van de gedeputeerden van 
CD&V, Open VLD en SP.A in 2018 afstraffen.”



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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 wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht 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:     /     /
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