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N-VA Lede

Nieuw afvalsysteem: asociale correcties voor Ledenaars
In maart besliste de gemeenteraad over de sociale correcties bij het nieuwe diftarsysteem dat op 5 april van kracht werd.
Helaas kiest het gemeentebestuur voor een zeer magere compensatie voor onze Leedse gezinnen.
De tarieven in het reglement van sociale correcties voor het
nieuwe afvalsysteem liggen zelfs lager dan wat unaniem werd
goedgekeurd door de raad van bestuur van ILVA in juli 2020.
Gevolg: inwoners van Lede krijgen minder compensatie dan de
inwoners van onze buurgemeenten.
Daarom stelde de N-VA voor om de tarieven op te trekken naar
wat was afgesproken:
• 25 euro (in plaats van 20 euro) per jaar en per kind voor
gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 2 jaar
• 75 euro (in plaats van 15 euro) per jaar voor personen met
incontinentie of stomapatiënten

Eén groot slachtoffer
Vooral personen met incontinentie of stomapatiënten zijn de
dupe van de beslissing van het gemeentebestuur. Met de huidige
sociale correcties op het retributiereglement, krijgen zij voor
dezelfde hoeveelheid restafval 50 euro minder tegemoetkoming.
Gezien hun medische aandoening is het voor hen nochtans
onmogelijk om minder afval te produceren. Onze N-VA-fractie
berekende dat een compensatie van 75 euro voor die mensen een
stuk eerlijker zou zijn.

voerde het bestuur een buitensporige loonsverhoging door voor
een zeer beperkt aantal personeelsleden.
Onze eigen inwoners kunnen niet rekenen
op zo’n gulheid. Het gemeentebestuur
besteedt veel mooie woorden en symbolische acties aan sociaal beleid om hardvochtige beslissingen te verbergen.”

Mooie woorden, asociaal beleid
N-VA-fractievoorzitter An Van Wesemael stelt zich vragen bij
de asociale keuze van de meerderheidspartijen: “Vorige maand

An Van Wesemael
Fractievoorzitter

Asbestophaling

Gemeentelijke website

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt de komende twee jaar 27,6
miljoen euro vrij om Vlaanderen asbestveilig te maken. Dat gebeurt via de
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).
Dankzij N-VA Lede zal onze gemeente, in samenwerking met afvalintercommunale ILVA, een beroep
doen op de subsidie. Daarmee kan de ophaling van
asbest aan huis gebeuren en kunnen projecten rond
groepsverwijdering van bijvoorbeeld leidingisolatie
worden opgestart.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 12 mei.

Heeft u al een poging ondernomen
om op de gemeentelijke website een
specifiek document zoals een klachtenen aanvraagformulier, reglement, of
iets dergelijks op te
zoeken? We wensen
u veel goede moed.
Geef niet te snel op.
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Samenwerking in vaccinatiecentrum Denderdal
In de strijd tegen de COVID-19-pandemie zijn we intussen in de vaccinatiefase aanbeland. Lokale besturen staan in voor de uitbouw van een
lokaal vaccinatiecentrum en de logistieke en administratieve ondersteuning daarvan. Lede werkt nauw samen met Aalst,
Denderleeuw, Erpe-Mere en Haaltert. Aalst neemt de
regierol op zich. De N-VA ziet toe op het goede verloop en een correcte toepassing van de verdeelsleutel.
Kris Wyndaele
Raadslid

De N-VA maakt werk van fraudeonderzoek
buitenlandse eigendom
Sociale huurwoningen moeten worden voorbehouden voor wie er effectief
recht op heeft. Wie een sociale woning huurt, mag niet tegelijkertijd een
eigen woning bezitten. De N-VA wil élke vorm van fraude maximaal uitsluiten.
“De sociale verhuurder kan onroerend bezit in het binnenland eenvoudig
controleren via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Voor buitenlandse
eigendommen is dat niet zo eenvoudig omdat de FOD Financiën vaak niet
over de nodige gegevens beschikt”, weet raadslid Jan Lievens.
“Daarom stelt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele een
raamovereenkomst ter beschikking van sociale verhuurders die onderzoek
voeren naar buitenlands bezit. De minister voorziet daarbij ook financiële
ondersteuning.”

Lede pakt menstruatie-armoede aan
Wist u dat in Vlaanderen, zoals blijkt uit een studie van Caritas,
1 op 8 vrouwen tussen 12 en 25 jaar soms niet genoeg geld heeft
om maandverbanden en tampons te kopen? Voor meisjes die in
armoede leven, loopt dat op tot bijna de helft.
Onze gemeente wil menstruatie-armoede daarom dringend
aanpakken. Een werkgroep buigt zich momenteel over concrete
acties, maar weet dat we uw steun nodig hebben. We houden u
op de hoogte. Ideeën zijn welkom bij an.vanwesemael@n-va.be.

Behandelde klachten in Lede
In 2020 werden in onze gemeente slechts vier klachten
geregistreerd en behandeld.
De N-VA blijft het belang van een degelijke klachtenregistratieen behandeling benadrukken. Onze gemeente moet lessen
trekken uit de klachten van het verleden om te streven naar een
stelselmatige verbetering van de dienstverlening.

lede@n-va.be

Gemeente voert Beegodigicheques in
N-VA Lede heeft het concept van digicheques succesvol
laten integreren in het meerjarenplan 2020-2025. Op die
manier zetten we in op de digitale en educatieve ontwikkeling van onze inwoners.
De digicheques zijn een concept van Beego, een Antwerpse
start-up. Ze moeten ervoor zorgen dat de kloof tussen lokale
besturen en burgers kleiner wordt én dat meer mensen
vertrouwd worden met het online-gebeuren, ook gekend als
de zogenaamde e-inclusie. De gemeente kan digicheques
uitreiken aan kwetsbare doelgroepen of aan een gunsttarief
verkopen.
“In ruil voor een digicheque komt een IT-student uit de
gemeente aan huis uitleggen hoe je bijvoorbeeld verbinding met het internet maakt, een e-mailaccount opent of
een videogesprek opzet. Een afspraak maak je niet digitaal,
maar via een klassiek telefoonnummer. Zo is het concept
toegankelijk voor iedereen”, zegt fractievoorzitter An Van
Wesemael.
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Trouwen in openlucht
De gemeenteraad keurde in maart ons N-VA-voorstel goed om
trouwen in openlucht mogelijk te maken. “We denken aan het
park en het kasteel van Mesen als geschikte buitenlocatie. Er
zijn ook mogelijkheden in de deelgemeenten”, stelt raadslid
Jan Lievens.
“We zijn tevreden dat het gemeentebestuur werk maakt van
ons voorstel en daarmee koppels in Lede de kans geeft om
voor een trouw in openlucht te kiezen. In principe keurt de
gemeenteraad in mei het reglement goed.”

Voetweg 38 - 42:
wanneer openstelling?
Het zal menig wandelaar en fietser niet ontgaan
zijn: de voetwegen 38 en 42 in de Wijmenstraat
zijn intussen al meer dan drie jaar afgesloten door
de eigenaar. De gemeente is verzeild geraakt in een
juridische veldslag om de trage wegen opnieuw
open te krijgen.
Verschillende
scenario’s waarbij
de voetweg zou
verlegd worden, vonden
geen steun in de
adviesraden en
gemeenteraadscommissies. Ook
de N-VA is een
sterke voorstander om de voetwegen te laten waar
ze historisch al jaren liggen. In 2016 was er bovendien een akkoord met de eigenaar. We zien dus geen
reden om in te gaan op een verplaatsing of zelfs
afschaffing van de voetwegen.

Oordeel vrederechter
Intussen oordeelde de vrederechter dat de trage
wegen niet meer publiek zullen worden opengesteld.
De gemeente tekende daartegen beroep aan. Het is
jammer dat de voetwegen een schandvlek blijven
op onze recent voorgestelde trage wegenkaart. De
N-VA blijft de situatie verder opvolgen, ook omdat
de uitspraak als voorbeeld kan dienen voor toekomstige dossiers.
Stijn Droessaert
Raadslid

Leedse koppels krijgen de kans
om te trouwen in openlucht.
Jan Lievens, raadslid

Gele doos voor noodsituaties
N-VA-bestuurslid Maria Van Den Broeck wil ‘de gele doos’ lanceren
voor noodsituaties in Lede. Ook in Gent loopt momenteel een proefproject rond het concept.
“Het idee achter ‘de
gele doos’, niet groter
dan een brooddoos,
is heel eenvoudig”,
zegt Maria. “Allereerst is het bestemd
voor 65-plussers en
voor chronisch zieke
personen. Het is de
bedoeling dat ze het
doosje met cruciale
persoons-, contact- en medische gegevens bewaren in de koelkastdeur. Op die manier kunnen hulpdiensten het makkelijk terugvinden.
Dankzij een blauwe sticker aan de binnenzijde van de voordeur weten
politie, brandweer en andere hulpverleners dat er zich een gele doos in
de koelkast bevindt.

Tijd winnen in crisissituaties
De ervaring leert dat wanneer 65-plussers in nood verkeren of vermist
blijken, er veel tijd verloren gaat alvorens hulpverleners aan de nodige
informatie komen. De doos bevat een ringboekje waarin de eigenaar
persoonlijke en medische gegevens en contactpersonen kan noteren.
Daarnaast kan er ook een medicatieschema in, net als een vermissingsfiche als er sprake is van dementie en dwaalgedrag. Er is ook gedacht
aan de huisdieren. Om te voorkomen dat een dier
alleen achterblijft wanneer iemand onverwachts naar
het ziekenhuis wordt gebracht, is er een noodcontact
voorzien voor opvang van het huisdier.
De bevoegde schepen onderzoekt of er ook in
Lede een proefproject kan opgestart worden.
Maria Van Den Broeck
Lid seniorenraad

www.n-va.be/lede
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels,
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie.
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren.
Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen
Vlamingen.
Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken.

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de
6,5 miljoen andere Vlamingen”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven.
Daar snakken we met z’n allen naar.”
014229

Kathleen Depoorter, Kamerlid

