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N-VA Lede

e
Vlaams
en
leeuwen
en
gele roz

Traditiegetrouw laat N-VA Lede onze Vlaamse feestdag niet zomaar voorbijgaan. Wie op 11 juli de Vlaamse leeuw liet klauwen, ontving van ons
een gele roos.

Wist u dat …
... de gemeenteraad in juni de wegenwerken in de Rosselstraat, Reymeersstraat en Molenbergstraat eindelijk heeft goedgekeurd?
... er een enkele rijrichting wordt ingevoerd in de Rosselstraat en Reymeersstraat? Wie vanuit Wanzele, Impe, Smetlede of
Oordegem het centrum van Lede wil binnenrijden, kan dat niet meer via de Reymeersstraat.
… er met deze wegenwerken wel voetpaden die naam waardig worden aangelegd?
… de bewoners niet werden geïnformeerd over de heraanleg van hun straat?
… de bevoegde schepen zonder enige ironie verklaarde dat de bewoners in 2016 al werden geïnformeerd?
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Putbos: voorlopig einde?
Sport Vlaanderen draagt de atletiekpiste van sportdomein Putbos kosteloos over aan de gemeente Lede. Dat is goed
nieuws, maar er moet nog een hele puzzel worden gelegd. Ondertussen is het domein gesloten. Een voorlopig einde van het
sportcomplex?
“De overdracht is een belangrijke eerste stap om de toekomst van Vlierzele Sportief Atletiekclub te verzekeren. Maar er is nog
veel werk voor de boeg,” stelt raadslid Jan Lievens. “De tribune en de kantine zitten niet in de overdracht en dat maakt het niet
makkelijker. Er moet nog een hele puzzel worden gelegd om tot een goed resultaat te komen,” alsnog raadslid Lievens.
Op woensdag 30 juni gingen de deuren van het sportdomein Putbos dicht. Vanuit de oppositie blijft de N-VA dit dossier opvolgen.

Jeugdverenigingen kunnen terecht in Putbos
Op vraag van raadslid An Van Wesemael voorziet Vlaams minister van
Sport Ben Weyts dat jeugdverenigingen terecht kunnen in sportdomein
Putbos.
Jeugdverenigingen die na het noodweer van medio juli op zoek moeten naar
een nieuwe kampplaats kunnen terecht in sportdomein Putbos. “Er zijn
slaapgelegenheden met in totaal 60 bedden. Het sanitair blok en de nutsvoorzieningen voor water en elektriciteit maken ook kamperen mogelijk,” zegt An
Van Wesemael.
“Dit aanbod geldt meteen tot eind augustus”, zegt Vlaams minister Ben
Weyts. “Mogelijk is dit een oplossing voor jeugdverenigingen die nu wanhopig op zoek zijn naar een alternatieve kampplaats. Tijdens de coronacrisis hebben kinderen en jongeren al heel veel
moeten missen: we dragen graag ons steentje bij om ervoor te zorgen dat hun kamp wel kan doorgaan”.
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N-VA waarschuwt voor hoge loonkosten gemeentepersoneel
De personeelskost voor de gemeente Lede begint zwaar door te wegen. N-VA Lede vindt het goed om bekwame en trouwe werknemers aan zich te binden en hen hiervoor te belonen met een anciënniteitspremie. Maar opnieuw bleek dat een kost buiten
budget te zijn.
“Koken kost geld en we vrezen dat dit zal leiden tot hogere belastingen. Om dat te vermijden stellen we voor om volgende structurele
maatregelen op te nemen in het meerjarenplan: tijdskrediet, arbeidsduurverkorting, optimaliseren van telewerk maar vooral een
hogere graad van digitalisering. Dat zal leiden tot een betere dienstverlening en brengt de nodige besparingen met zich mee,” zegt
raadslid Kris Wyndaele.

Afluisterschandaal: ‘Politiezone had
meteen moeten communiceren.’

Prestatieplaatsen voor
werkstraffen

Midden mei berichtte de media over de vermeende afluisterpraktijken in het politiehuis van onze politiezone Erpe-Mere/
Lede en de schorsing van de korpschef. Bij een overleg tussen
advocaat en cliënt zouden de privacy en de rechten van de
verdediging mogelijk geschonden zijn. Het incident dateert al
van eind november 2020. Eind maart verscheen een rapport
van het Controleorgaan op de Politionele Informatie waaruit
bleek dat de klacht gegrond was.

N-VA Lede stelde het gemeentebestuur voor om een aantal prestatieplaatsen voor werkstraffen te voorzien. Het
initiatief komt van Vlaams minister van Handhaving Zuhal
Demir.

De N-VA eiste samen met andere partijen snel duidelijkheid:
“In het belang van onze politiemensen en het vertrouwen van
onze bevolking in de politie moet het politiecollege dringend
openheid en klaarheid scheppen”, stelde politieraadslid Jan
Lievens. Het politiecollege, met daarin de beide burgemeesters,
weigerde een extra politieraad te organiseren.

Ongeziene crisis
“Laten we duidelijk zijn: deze crisis is ongezien in onze politiezone. Het is onaanvaardbaar dat de politieraadsleden het
nieuws over de vermeende afluisterpraktijken via de media
moesten vernemen,” zegt Lievens. “Onze conclusie is dat het
politiecollege na ontvangst van het rapport van het Controleorgaan op 26 maart zo snel mogelijk de politieraad had moeten informeren. Een dergelijke ernstige zaak ondermijnt het
vertrouwen in onze politiezone en politiediensten. Dat kunnen
we missen als kiespijn.”
Tijdens de politieraad van 10 juni kon Lievens vaststellen dat
ondertussen werd voldaan aan de vijf verzoeken en vier corrigerende maatregelen van het Controleorgaan. De N-VA volgt deze
zaak verder op.

Jan Lievens
Politieraadslid

“We dachten daarbij aan de groendienst, waar momenteel beroep wordt gedaan op een externe firma, om de eigen groendienst bij te staan en aan de technische dienst, waar met man
en macht het oud politiegebouw in orde wordt gezet voor de
huisvesting van de sociale dienst en de dienst burgerzaken,”
stelt fractievoorzitter An Van Wesemael voor.
Helaas ging het gemeentebestuur niet op het voorstel in. Het
woonzorgcentrum Markizaat heeft al een samenwerkingsverband met het Justitiehuis van
Dendermonde. Ook de technische
dienst werkt al samen met De Loods.
De voornaamste reden is dat er
momenteel niet de nodige specifieke
begeleiding kan worden voorzien.

An Van Wesemael, fractievoorzitter

Veilig fietsen in Lede met
fietsroutekaart
Om onder andere de veiligheid van de schoolroutes op
onze gemeentewegen te
verbeteren, komt er op
voorstel van de N-VA
een fietsroutekaart.
“Het is de bedoeling
dat de beste fietswegen in Lede worden
aangeduid zodat
fietsers een zo veilig
mogelijke route kunnen
uitstippelen naar bijvoorbeeld de school of de sportclub,” zegt raadslid Kris Wyndaele.

Kris Wyndaele, raadslid
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn
er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Al 94
nieuwe bossen in
Oost-Vlaanderen.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

