
Geniet van het najaar!

Onze pioniers
De N-VA bestaat dit jaar twintig jaar. De ideale gelegenheid om verdienstelijke 
mensen in de kijker te zetten die zich al vele jaren inzetten voor onze afdeling.

De bestuursleden van N-VA Lede verkozen Kim Moens en Kris Wyndaele tot 
pioniers. Ze ontvingen van afdelingsvoorzitter Fernand Steurbaut een mooie 
attentie, waaronder de koekendoos met de N-VA-slogan ‘Nil Volentibus 
Arduum’: voor zij die willen is niets onmogelijk.

Ruggengraat
Kim en Kris vormen, uiteraard samen met andere bestuursleden en vrijwilligers, 
de ruggengraat van onze partij. Ze organiseren allerlei activiteiten achter 
de schermen. Denk maar aan onze eetfestijnen, gespreksavonden, nieuwjaars-
recepties, 11 juli rozenactie, Valentijnsactie, wandelingen, pannenkoeken bakken 
tijdens de Sterdagen enzovoort. Maar ook tijdens de verkiezingscampagnes 
staan ze paraat. Ruggengraat tonen ze niet alleen op organisatorisch vlak, maar 
eveneens als standvastige Vlaams-nationalisten. Dankzij hen staat N-VA Lede 
vandaag in stevige schoenen.

Kim Moens en Kris Wyndaele kregen als 
pioniers van N-VA Lede een mooie attentie 
van voorzitter Fernand Steurbaut.

20 jaar N-VA
Leen Henderickx, Saartje Heymans, Gerard Impens, 
An Van Wesemael, Kris Wyndaele en Jan Lievens 
maakten deel uit van de delegatie van N-VA Lede die 
samen met vele Oost-Vlaamse leden 20 jaar N-VA 
vierden in Lochristi.

N-VA-eetfestijn op 
zondag 5 december
Op zondag 5 december organiseert 
N-VA Lede haar jaarlijks eetfestijn. U bent 
welkom van 11.30 uur tot 15 uur in zaal 
De Bron in Lede. Het is ook mogelijk om 
de gerechten af te halen.

• Menu:
Varkenshaasje
Op vel gebakken zalmfi let op Hollandse wijze
Vegetarisch koninginnenhapje

• Prijs:
Volwassenen: 17 euro
Kinderen: 9 euro

Kaarten zijn beschikbaar bij onze bestuursleden. Bestellen kan ook 
online via n-va.be/lede Uw bestelling is pas defi nitief na betaling 
ten laatste op 25 november van het verschuldigde bedrag op het 
rekeningnummer BE77 6528 3120 8442.
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Halfweg onderweg 
met de provincie
Na de provincieraadsverkiezingen van 2018 nam de N-VA voor 
het eerst bestuursverantwoordelijkheid op in de deputatie 
van Oost-Vlaanderen. Inmiddels hebben we drie jaar achter 
de kiezen en nog evenveel jaren voor de boeg. Tijd voor een 
tussentijdse evaluatie.

Eerste gedeputeerde Kurt Moens: “Een deugdelijk bestuur aan 
een aanvaardbare prijs, dat is het beproefde N-VA-recept. Met de 
deputatie kozen we er daarom bij de start van de legislatuur voor 
om de provinciebelastingen voor gezinnen en bedrijven met 
respectievelijk 15 en 10 procent te laten dalen. Tóch blijven we 
ondertussen ook volop investeren in onze provincie. We zitten 
wat dat betreft prima op koers.”

Meer zelfs. Dankzij een efficiënt bestuur en een correcte budget-
tering kan het provinciebestuur zelfs een stuk meer investeren 
dan oorspronkelijk gepland.

Investeren in recreatiedomeinen en erfgoed
Gedeputeerde An Vervliet: “Ik ben erg blij dat we onze recre-
atiedomeinen nog eens een extra boost van tien miljoen euro 
kunnen geven, bovenop de ruim 36 miljoen die al voorzien was. 
Onze domeinen zijn bij uitstek dé plek waar élke Oost-Vlaming 
terecht kan voor ontspanning in het groen, dichtbij huis. Maar 
ook in ons erfgoed – tenslotte een van de pijlers van onze identi-
teit – blijven we investeren met bijkomende middelen voor onze 
erfgoedsites en het molencentrum.”

Bos- en natuurgebieden uitbreiden
Kurt Moens: “Als provinciebestuur hebben we onszelf de stevige 
ambitie opgelegd om de provinciale bos- en natuurgebieden met 
tien procent uit te breiden. Halfweg hebben we ook effectief al 
de helft van die ambitie gerealiseerd met de aankoop en aanleg 
van heel wat percelen doorheen de provincie. We steken de 
komende jaren ook daar een tandje bij met een half miljoen 
extra middelen.”

An Vervliet: “Het is al bij al maar een kleine greep uit de vele 
projecten en investeringen waar we mee bezig zijn. Dat we 
daarin slagen mét lagere belastingen én zonder extra schulden 
aan te gaan, daar mogen we echt wel trots op zijn. Maar het 
werk is natuurlijk nog niet af. Ook de komende drie jaar blijven 
we hard werken om onze N-VA-stempel op het Oost-Vlaamse 
provinciebestuur te drukken.”

Pappen en nathouden
Hoe kan een gemeentebestuur besturen als een van de drie coalitiepartijen niet meer is vertegenwoordigd in het schepencollege? 
Dat is de vraag na de beslissing van schepen Bart Heestermans om te breken met zijn partij Groen.

Bij de start van de raadszitting van oktober vroeg de N-VA-
fractie hoe het nu verder moet met het besturen van onze 
gemeente. Er is in 2019 een bestuursakkoord opgesteld door 
de coalitie van CD&V, De Coöperatie en Groen. Hoe kan een 
partij, in dit geval Groen, beleid voeren zonder schepen?

Geen vuiltje aan de lucht?
Groot was onze verbazing toen zowel de burgemeester als 
schepen Heestermans, na lang aarzelen, verklaarden dat er 
geen vuiltje aan de lucht was en dat er hoegenaamd niets 
wijzigt in de uitvoering van het bestuursakkoord. 

De gemeenteraadsvoorzitter en tevens Groen-fractie-
voorzitter zweeg in alle talen. Nochtans was de breuk met 
schepen Heestermans volgens hem te wijten aan een 
verschil in visie en beleid.

An Van Wesemael
Fractievoorzitter
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Leedse N-VA’er in debat in Europees Parlement
Frans Van Den Broeck, cafébaas van ’t Buitenbeentje in Impe, mocht in september naar Straatsburg reizen om deel te nemen 
aan een van vier Europese burgerpanels van de Conferentie voor de toekomst van Europa. Daar debatteren maar liefst 800 
burgers uit 27 EU-landen over waar we naartoe moeten in het Europa van 2050.

Dag Frans, hoe komt een cafébaas in het Europees Parlement terecht?
“Ik werd opgebeld of ik interesse had om mijn mening te delen 
over Europa. Ik heb meteen toegehapt. Als je weet dat de EU 
450 miljoen inwoners telt, dan heb ik veel geluk gehad om bij 
die 800 te worden uitgeloot. Elk panel bestaat uit 200 Europese 
burgers, mensen uit alle EU-landen, van Polen tot Ierland. Het 
is een prachtig initiatief dat is genomen door Portugal om ein-
delijk te luisteren naar de mensen zelf. Het is de eerste keer dat 
dit gebeurt. Vele mensen beschouwen, vaak terecht,  de Europe-
se Unie als een ver-van-mijn-bedshow.”

Waarover debatteren jullie in die panels?
“Allerhande thema’s komen aan bod: economie, gezondheid, 
democratie, burgerparticipatie, migratie, klimaat, noem maar 
op. Aan de toog wordt ook over van alles en nog wat gesproken. 
Daarmee heb ik wel een goed zicht op wat mensen van bij ons 
daarover denken. Het was niet evident om met zoveel ver-
schillende nationaliteiten te spreken, maar het panel was goed 
georganiseerd met heel wat tolken.”

Wanneer mag je jouw ongezouten mening in de toekomst nog geven?
“Er is nog een bijeenkomst in Dublin en nog enkele videoconferenties. Wij doen aanbevelingen voor de plenaire vergadering van de 
conferentie. In het voorjaar van 2022 moet alles rond zijn. Wie graag zijn mening deelt of suggesties geeft, die kan bij mij terecht voor 
een babbel aan de toog. Maar ook een mailtje is welkom via buitenbeentje@skynet.be.”

Veel inspiratie en succes, Frans!

Corona dwingt om beleid 
te herzien
De wereld na corona is niet meer dezelfde als ervoor. 
Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan en veel gewoontes 
moeten we in vraag stellen. 

Raadslid Kris Wyndaele vroeg tijdens de gemeenteraad van 
oktober om de oorspronkelijke beleidsprioriteiten te herzien 
en aan te passen. Daarbij vroeg hij aandacht voor de veran-
deringen in ons mobiliteitsgedrag. Mensen verplaatsen zich 
minder, maar ook anders. Daarom 
is er nood aan extra investeringen in 
duurzame mobiliteit: bouw de huidi-
ge fietsinfrastructuur drastisch uit, 
herbekijk de deelmobiliteit en breidt 
eventueel uit naar de deelgemeenten.

Kris Wyndaele
Raadslid

Lancering nieuwe website 
en digitaal loket
De nieuwe gemeentelijke website met volwaardig digitaal 
loket laat al even op zich wachten. De huidige verouderde 
en niet gebruiksvriendelijke website is dringend aan 
vervanging toe.

Efficiënte communicatie met onze burgers, verenigingen en 
ondernemingen kan niet overschat worden. Raadslid Jan 
Lievens drong daarom aan om een versnelling hoger te 
schakelen. De bevoegde schepen 
deelde mee dat de lancering van 
de nieuwe website is voorzien voor 
het najaar van 2022. Het digitale 
evenementenloket zou eind dit jaar 
klaar zijn.

Jan Lievens
Raadslid

Frans Van Den Broeck aan de toog van ’t Buitenbeentje.
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

014229


