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N-VA maakt het verschil

Al vele jaren wordt Lede bestuurd door dezelfde 
coalitie. Op die formule zit duidelijk sleet. De 
afgelopen maanden ging het van kwaad naar 
erger. In de gemeenteraad worden dossiers goed-
gekeurd met een wisselmeerderheid, wat wijst 
op een fundamenteel wantrouwen. Dat doet onze 
gemeente geen goed.

N-VA roept beide meerderheidspartijen op om 
elkaar niet te dwarsbomen naar het einde van 
de bestuursperiode toe. De gemeente is aan de 
inwoners een kwaliteitsvol bestuur verplicht. Zij 
hoeven niet op te draaien voor interne spanningen.

Op 14 oktober kunt u kiezen voor een gemeente- 
bestuur dat er in de eerste plaats is voor ú. Uw 
keuze zal bepalen welke partijen het de komende 
zes jaar voor het zeggen hebben. Het ergste wat 
onze gemeente kan overkomen is een voort- 
zetting van hetzelfde inspiratieloze bestuur. Blijven 
aanmodderen is echt geen optie meer. Een sterke 
N-VA is de enige garantie om de stilstand te 
doorbreken.

N-VA Lede treedt de verkiezingen met vertrouwen 
tegemoet. Onze ploeg heeft de afgelopen jaren 
hard gewerkt om dit gemeentebestuur op zijn 
fouten te wijzen en bij te dragen aan een beter 
bestuur dat uw belastinggeld waard is.

De N-VA heeft ambitie in Lede: onze lijsttrekker 
Jan Lievens is kandidaat-burgemeester. Binnen-
kort maken we onze volledige lijst bekend. Daarin 
zal u zowel nieuwe kandidaten terugvinden als 
N-VA’ers met politieke ervaring. Ook ons programma 
mag u binnenkort verwachten, want de N-VA wil 
met een sterke en vooruit-
strevende visie naar de kiezer 
trekken. Zo bent u zeker dat 
uw keuze voor de N-VA het 
verschil zal maken.

Tim Moens
Voorzitter N-VA Lede

Heraanleg Markt: minder hinder?
Eind april raakte bekend dat de heraanleg van de Markt opnieuw vertraging zou 
oplopen. Het gemeentebestuur verzekerde dat de deadline van 31 augustus voor 
de inhuldiging van het vernieuwde marktplein niet in het gedrang zou komen.

Het wordt dan ook hoog 
tijd: de beslissing tot  
heraanleg dateert al van 
2006. Ook tijdens de  
huidige bestuursperiode 
ging er veel tijd verloren. 
De werken waren gepland 
voor eind 2015 maar zijn 
pas begonnen in januari 
2017. Nochtans was de 
heraanleg voor het  
gemeentebestuur een  
prioriteit.

Nu pas wordt duidelijk wat 
écht belangrijk is voor dit 
gemeentebestuur: niet het beperken van de hinder voor omwonenden  
en handelaars, maar het doorknippen van een lintje net voor de gemeenteraads-
verkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: 
onze top drie

N-VA Lede wenst u alvast  
een deugddoende vakantie!

LIEVENS  
Jan

01

VAN WESEMAEL 
An

02

VAN KERCKHOVE 
Daniël

03



2

lede@n-va.be

Gemeentelijke informatie moet  
neutraal en objectief zijn
Op de gemeenteraad van april wees gemeenteraadslid Marike Godefroit op een overtreding van 
de regelgeving. Gemeentelijke diensten en middelen mogen namelijk niet dienen om het privé-
mailadres van een politiek mandataris te verspreiden (in dit geval de burgemeester). Vooral in 
een verkiezingsjaar is omzichtigheid geboden. In een omzendbrief verzocht Vlaams minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de lokale overheden dan ook “met aandrang om inzake  
het gebruik van de gemeentelijke en provinciale of andere publicaties uitgaande van het bestuur,  
de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Daartoe behoort ook de elektronisch beschikbaar  
gestelde informatie.” Gemeentelijke informatiekanalen dienen om de bevolking op een neutrale  
en objectieve wijze te informeren over de dienstverlening en over gemeentelijke activiteiten.

Onduidelijkheid in  
OCMW-dossiers
Begin februari organiseerde de N-VA, samen met de an-
dere oppositiepartijen, een extra gemeenteraad om twee 
OCMW-dossiers uit te klaren. Er was heel wat discussie binnen 
de meerderheid over de bouw van het politiehuis en de schat-
ting van de OCMW-grond. Een herschatting moest duidelijk-
heid brengen. Alle obstakels zijn nu uit de weg geruimd en de 
bouw van het politiehuis in de Hoogstraat kan na de zomer 
starten. Bij de verkoop van een andere OCMW-grond aan de 
Billegem- en Tussenbeekstraat te Wanzele bleek er meer aan 
de hand. Daar blijft onduidelijkheid bestaan over de gemaakte 
fouten. N-VA Lede wees hierbij de OCMW-voorzitter op haar 
politieke verantwoordelijkheid.

Huisdiersticker redt  
dierenlevens
Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) wil in alle Vlaamse 
gemeenten een uniforme huisdiersticker voor noodgevallen 
verspreiden. Die sticker maakt duidelijk welke dieren zich in 
een woning bevinden. Zo kunnen de hulpdiensten bijvoorbeeld 
bij een brand ook de huisdieren redden. N-VA Lede wil dat 
ook onze gemeente meedoet. De Vlaamse overheid neemt de 
drukkosten op zich, de gemeente staat in voor de verdeling.

Kostprijs ontmoetingscentrum 
Wanzele buiten proportie
De kostprijs van het nieuwe ontmoetingscentrum in Wanzele 
is hoog opgelopen. In mei 2016 bedroeg die nog één miljoen 
euro, maar in april 2018 ging het al om 1,7 miljoen euro: een 
stijging van maar liefst 60 procent. De bevoegde schepen 
hanteerde de ‘salamitechniek’, waarbij telkens nieuwe, 
relatief kleine kosten werden toegevoegd. Gevraagd naar 
een reactie vond de schepen er niet beter op dan de vis te 
verdrinken in een zee van onbenullige details. “Misschien,” 
zei de schepen, “ligt de schuld bij intercommunale SOLVA.” 
De N-VA vindt dat het gemeentebestuur “misschien” zelf 
eens verantwoordelijkheid moet opnemen. De oorzaak ligt 
ongetwijfeld aan een slechte planning.

Marike Godefroit,  
gemeenteraadslid

Kantoorcontainers OCMW betaalbaar houden
De kantoren van de sociale dienst van het OCMW zijn in slechte staat en voldoen niet meer aan de vereiste kwaliteits- en veilig-
heidsnormen. Daarom werd de beslissing genomen om tijdelijke kantoren in te richten aan het Markizaat. De kostprijs zou eerst 
370 000 euro bedragen maar liep al snel op tot een slordige 770 000 euro. Een verkeerde inschatting die de Leedse belasting- 
betaler heel wat geld zou kosten voor een tijdelijke oplossing. Dankzij onze kritische oppositie wordt de kostprijs beperkt tot  
540 000 euro. De N-VA blijft hameren op een financieel gezond beleid. Dat betekent: de uitgaven onder controle houden.
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Statiegeld zorgt opnieuw voor breuk  
in de meerderheid
In de gemeenteraad van april lag de toetreding tot de zogenaamde statiegeldalliantie op tafel.  
CD&V was voor, Open Vld was tegen. De N-VA kwam met een verzoeningsvoorstel, maar het mocht 
niet baten. De problemen binnen de meerderheid zijn zo groot dat er geen vergelijk meer mogelijk is. 
Nochtans is de toetreding slechts symbolisch, want het is de Vlaamse regering die bevoegd is.

N-VA geen voorstander van statiegeld
Fractievoorzitter Jan Lievens zette op een rij waarom de 
N-VA er geen voorstander van is om zonder meer statiegeld 
in te voeren:
•  De zwerfvuilproblematiek gaat breder dan enkel blikjes en 

PET. Op ander zwerfvuil is er geen statiegeld en dus wordt  
niet al het zwerfvuil aangepakt. Wij pleiten voor een 
totaalaanpak. De zwerfvuilproblematiek is te ernstig voor 
politieke spelletjes.

•  De betrokken producten zullen voor alle consumenten 
duurder worden.

•  Het inzamelsysteem voor PMD werkt te goed om zomaar 
overboord te gooien.

•  Statiegeld werkt drempelverhogend. Het vraagt meer 
moeite van de consument, die met zijn afval terug naar de 
winkel moet.

Beslissing zonder draagvlak
De N-VA-fractie kwam met een voorstel om de standpunten 
te verzoenen. Dat kreeg de steun van meerderheidspartij Open 
Vld, maar werd helaas weggestemd door zij die nochtans 
de mond vol hebben over ‘verbinden’. CD&V en de linkse 
partijen stemden uiteindelijk voor de toetreding van onze 
gemeente tot de alliantie. Een beslissing met een nipte wissel-
meerderheid die dus geen breed 
draagvlak heeft. Conclusie: dit is 
een gemiste kans om de zwerf-
vuilproblematiek degelijk aan te 
pakken.

Jan Lievens, fractievoorzitter

N-VA pleit voor Minder Mobielen Centrale
Een Minder Mobielen Centrale houdt in dat vrijwillige chauffeurs vervoer aanbieden aan personen met mobiliteitsproblemen.  
Vaak gaat het om oudere mensen, mensen met een handicap, of mensen met een laag inkomen die geen 
wagen bezitten en zich geen taxi kunnen veroorloven. De Minder Mobielen Centrale haalt ze uit hun 
sociaal isolement. De meeste ritten dienen voor een familiebezoek, boodschappen, een raadpleging bij de 
dokter of voor administratieve taken in het gemeentehuis. Doordat zo’n initiatief hier nog ontbreekt, blijft 
Lede achter op veel buurtgemeenten. Het voorstel van OCMW-raadslid Stijn Droessaert om ook in onze 
gemeente een Minder Mobielen Centrale op te richten, werd gelukkig positief onthaald.

Stijn Droessaert, OCMW-raadslid

Afscheid van Willy
Op 10 februari namen we samen met familie en vrienden afscheid van ons bestuurslid Willy 
Van Kerckhove. Willy werd in onze afdeling bijzonder gewaardeerd voor zijn vriendschap, zijn 
gedrevenheid, zijn wijze raad en scherpe inzicht. Hij was ook heel actief in de seniorenvrienden-
kring van Oordegem en als voorzitter van de seniorenraad. We zullen je missen, Willy.

Willy Van Kerckhove, fel gemist bestuurslid

Lede is niet mee met de nieuwe privacyregels
Sinds 25 mei gelden de nieuwe Europese privacyregels, de zogenaamde General Data Protection Regulation 
(GDPR). De boetes bij overtreding zijn niet van de minste. Gemeenteraadslid An Van Wesemael polste 
naar de toepassing van die regels in onze gemeente. Is er al een verantwoordelijke voor gegevensbescherming 
aangesteld? Bestaat er een inventaris van de gegevens die worden verwerkt en bijgehouden? Is er een data-
register? Helaas moest het gemeentebestuur het antwoord schuldig blijven.

An Van Wesemael, gemeenteraadslid



Wij zijn thuis in Oost-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Oost-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Oost-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


