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Lede Den Reynaert

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 15 januari.

De N-VA maakt het verschil (p.2 en 3) Neemt Lede sportdomein Putbos over? (p.3)

Lede heeft nood aan visie en daadkracht
We beginnen aan het derde jaar van de bestuursperiode 2019-2024. Uw gemeentebestuur 
is nog niet verder gekomen dan enkele vage plannen zonder duidelijke timing en � nanciële 
klaarheid.

  Begin 2019 gooide het gemeentebestuur 
een kant en klaar dossier van assistentie-
woningen - en 80.000 euro studiekosten 
- in de prullenmand met het argument 
dat er plots geen nood meer aan was. De 
geplande locatie was de site Villa Letha. 
Die staat nu nog altijd te verkommeren. 
Het gemeentebestuur wil nu seniorenflats 
oprichten naast het evenementenplein op 
het Markizaatdomein. Daarmee gaat een 
mooi stukje groene open ruimte verloren. 
En dat met Groen aan de knoppen. 
Bovendien is er geen budget voorzien in 
het meerjarenplan.

  Hoe zit het nu met het masterplan 
centrumzone voor het nieuwe gemeente-
huis? Was het nieuwe en uitgebreide 
gemeentehuis niet het belangrijkste 
dossier van deze coalitie? In het meer-
jarenplan vinden we helaas geen concrete 
acties.

  Behalve de verhuis van de Sociale Dienst 
van de Kasteeldreef naar het oude en 
aftandse politiegebouw is er weinig 
duidelijkheid over het masterplan. 
Hoeveel kosten verwacht het gemeente-
bestuur om het gebouw instapklaar te 
maken? Een werkgroep moet dat bekijken 
terwijl de verhuis gepland is voor begin 
2021. Er is ook niets concreet terug te 
vinden in het meerjarenplan.

  Het gemeentebestuur wil op de site van 
Villa Letha het project Brede school 
realiseren. Het gaat om een multi-
functioneel gebouw dat de kunst-
academie, de buitenschoolse kinder-
opvang, de kleuterschool Kluisberg en het 
Huis van het Kind onderdak moet bieden. 

Maar opnieuw zijn er geen concrete 
cijfers. De gemeente heeft overigens voor 
negen jaar een huurovereenkomst 
afgesloten voor de huisvesting van de 
kunstacademie in de Stationsstraat.

  Samengevat: hoe ernstig zijn al die 
plannen wanneer ze financieel niet 
onderbouwd zijn en er geen timing is 
uitgestippeld? De N-VA keurt het 
aangepaste meerjarenplan niet goed. 
Op pagina 2 en 3 leest u meer over onze 
voorstellen voor een beter beleid.

An Van Wesemael
Fractievoorzitter

Beste Ledenaar

Wij wensen u een gezond 
en vreugdevol 2021. Het 
coronavirus zorgde voor een 
rampzalig 2020. Hartelijk dank 
aan de zorgverleners die elke 
dag tot het uiterste gaan om 
de coronazieken te verzorgen 
met het risico om zelf besmet 
te geraken. We hopen dat de 
aangekondigde coronavaccins 
doeltreffend zijn zodat het 
normale leven en alle broodno-
dige economische activiteiten 
de komende maanden kunnen 
hervatten.

N-VA Lede blikt tevreden terug 
op het geleverde werk van onze 
gemeente- en OCMW-raads-
leden en onze vertegenwoordiger 
in het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst. Oppositie voeren 
is geen makkelijke taak, maar 
onze raadsleden doen hun werk 
uitstekend. Door stevig en 
constructief oppositie te voeren 
en de meerderheid geregeld op 
de vingers te tikken, waken zij 
over uw belangen.

Fernand Steurbaut
Voorzitter

Villa Letha staat er verkommerd bij.
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Mantelzorgpremie
Als het goed is, mag het ook gezegd worden. Het gemeente-
bestuur is niet alleen ingegaan op de vraag van de N-VA om 
meer geld uit te trekken voor de mantelzorgpremie, maar 
heeft het nu ook mogelijk gemaakt dat niet inwonende mantel-
zorgers vanaf dit jaar aanspraak kunnen maken op de premie.

In de vorige bestuursperiode was het toenmalig raadslid 
Daniël Van Kerckhove die daarvoor pleitte. Vorig jaar legde 
fractievoorzitter An Van Wesemael ons voorstel opnieuw op 
tafel. Het gemeentebestuur erkende dat er nood was aan steun 
voor mensen die hulp verlenen aan zorg-
behoevenden zonder dat ze bij hen inwo-
nen. Het is belangrijk dat de gemeente de 
mantelzorgers in woord en daad waardeert.

Daniël Van Kerckhove, lid Bijzonder 
Comité Sociale Dienst

Veilig en fietsvriendelijk Lede
Op voorstel van raadslid Kris Wyndaele kiest de gemeente 
Lede voor meer verkeersveiligheid voor de zwakke 
weggebruiker. Het gemeentebestuur maakt meer budget vrij 
om van Lede een fietsvriendelijke gemeente te maken. Door 
het sterk toegenomen fietsgebruik is dat broodnodig. De 
N-VA pleit voor meer investeringen in veilig en functioneel 
fietsen voor het werk, school, winkelen, enzovoort. Het is 
jammer dat er nog geen werk is gemaakt van subsidies voor 
het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Kris Wyndaele
Raadslid

Veiligheid door buurtinformatienetwerken
De N-VA pleit voor meer buurtinformatienetwerken (BIN’s) in 
onze gemeente. Een BIN is een samenwerking tussen burgers en 
politie om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale 
controle te bevorderen en onze inwoners bewust te maken van 
het belang van preventie. BIN’s zijn er niet alleen ter bestrijding 
van woninginbraken, maar ook voor het aanpakken van 
sluikstorten of achterlaten van zwerfvuil, vandalisme, milieu-
problemen en lawaaihinder.

Onze politiezone heeft een gebrek aan BIN’s. Lede telt 
maar één BIN in Oordegem. Erpe-Mere telt drie BIN’s: 
Aaigem, Bamburst en Vlotterondegem. Daarom keurde 
de gemeenteraad in februari 2020 een voorstel van raadslid Jan 
Lievens goed om een sensibiliseringscampagne te starten bij 
onze inwoners. Nadat we in november het gemeentebestuur daar 
vriendelijk aan herinnerden, verscheen er in het gemeentelijke 
infoblad al een eerste publicatie. Maar het mag nog wat meer zijn.

Trage wegen
Op zondag 17 oktober verzamelden 
we op het dorpsplein van Impe voor 
de voorstelling van de nieuwe trage 
wegenkaart van Lede.

Onze mandatarissen An Van 
Wesemael, Stijn Droessaert, Kris 
Wyndaele, Jan Lievens, Daniël Van 
Kerckhove en voorzitter Fernand 
Steurbaut namen deel aan een 
verkwikkende en coronaveilige 
wandeling langsheen onze trage 
wegen. Een mooie realisatie van 
de gemeente Lede in samenwerking 
met Regionaal Landschap Schelde-
Durme, provincie Oost-Vlaanderen 
en Trage Wegen vzw. 

De Grote Grondvraag
Onze fractievoorzitter An Van 
Wesemael polste in december naar 
de beloofde deelname van onze 
gemeente aan ‘De Grote Grondvraag’. 

Daarmee kunnen onze Leedse 
inwoners zich informeren over een 
eventuele vervuiling van hun grond. 
Tegen 2028 moeten alle risicogronden 
in kaart gebracht zijn. Het belang van 
een gezonde grond hoeft geen betoog 
voor pakweg spelende kinderen of het 
grondwater.

De N-VA maakt het verschil
De afgelopen maanden lanceerden onze raadsleden tal van voorstellen in de gemeente- en OCMW-raad om het beleid 
in Lede te verbeteren en te versterken.

De kaart is verkrijgbaar bij de dienst Cultuur in 
het gemeentehuis voor 2,50 euro. Een digitale 
versie van de kaart vind je op www.lede.be.

www.degrotegrondvraag.be
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Afscheid van ’t Stamineeken
Eind vorig jaar stopte Emmy Michiels als uitbaatster van 
ons vertrouwde lokaal ’t Stamineeken. We waren er steeds 
welkom voor onze maandelijkse bestuurs- en fractie-
vergaderingen, onze nieuwjaarsdrink, onze 11 julidrink en 
tal van andere geplande en geïmproviseerde vergaderingen. 
We willen Emmy bedanken voor de jarenlange goede zorgen 
en vriendelijke bediening.

Raadslid Kris Wyndaele bedankte Emmy in naam van 
ons bestuur met een mooi bloemstuk.

Hier spreken we 
Nederlands
De taalwetgeving is een wet van openbare 
orde en is van essentieel belang. Enkele 
jaren geleden werd dat nog weggelachen, 
maar ondertussen heeft ook de anders-
talige realiteit Lede bereikt. Op voorstel 
van ons raadslid Jan Lievens keurde de 
gemeenteraad in september 2019 unaniem 
duidelijke richtlijnen goed voor het taal-
gebruik bij de gemeentelijke diensten die 
in contact komen met het publiek. 

Het gemeentebestuur zorgde in samen-
werking met het Agentschap Integratie & 
Inburgering voor een plan van aanpak, 
maar de coronacrisis gooide onderweg 
roet in het eten. Ondertussen gingen de 
eerste opleidingen toch van start en kijken 
we uit naar een versterking van onze 
dienstverlening.

Wifi in jeugdlokalen
Raadslid Stijn Droessaert speelde in op 
de noden van onze jeugdverenigingen 
door te pleiten voor wifi in de jeugd-
lokalen. Zeker in coronatijden mogen 
beleidsmakers het belang daarvan niet 
onderschatten voor de werking van 
onze jeugdverenigingen. Ondertussen 
nam het gemeentebestuur de steun-
maatregel op in het meerjarenplan. De 
jeugd is onze toekomst en verdient alle 
steun in deze moeilijke periode.

Europese 
handicapkaart
Het heeft wat voeten in de aarde 
gehad, maar de gemeente Lede is 
officieel partner van de Europese 
handicapkaart. Daarmee kunnen 
personen met een handicap makkelij-
ker toegang krijgen tot cultuur, sport 
en vrijetijdsbesteding. 

Raadslid Jan Lievens pleit al sinds 
2017 voor het erkennen van de Eu-
ropese handicapkaart. Toch stonden 
heel wat beslommeringen en prakti-
sche bezwaren lange tijd in de weg. In 
november 2019 kon de N-VA-fractie 
de gemeenteraad van Lede overtui-
gen om de erkenning unaniem goed 
te keuren. De concrete uitvoering 
gebeurde, na enig aandringen, eind 
vorig jaar. De aanhouder wint.

Neemt Lede sportdomein Putbos over?
Sport Vlaanderen stoot het Sportcentrum Putbos in Oordegem af en vraagt aan de 
gemeente Lede om het sportdomein over te nemen.

Het spreekt voor zich dat de overname 
met een kostprijs van drie miljoen euro 
een zware financiële dobber is voor 
de gemeente. Daarbij komt nog dat de 
infrastructuur verouderd is en gedurende 
vijftien jaar een jaarlijkse investering van 
één miljoen euro zou vergen. Daarnaast 
draait het stadion jaarlijks ook een verlies 
van 680.000 euro.

Zonder samenwerking lukt het niet
Raadslid Jan Lievens vroeg het gemeente-

bestuur om een overname van het Sport-
centrum Putbos Oordegem goed voor 
te bereiden en uit te kijken naar externe 
partners. We denken daarbij ook aan de 
buurgemeenten Sint-Lievens-Houtem en 
Erpe-Mere. De schepen van Sport 
beloofde een goed voorbereid dossier om 
de overnameprijs te onderhandelen en 
geïnteresseerde partners te overtuigen om 
mee te investeren.

Lede heeft met het sportdomein Putbos 
een mooie troef in handen. De gemeente 

moet er alles aan doen 
om dat te behouden.

Jan Lievens
Raadslid

Stijn Droessaert
Raadslid
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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