
Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

  lede@n-va.beI  www.n-va.be/lede I juli 2019 I nr. 1

LEDE DEN REYNAERT

V.U.: FERNAND STEURBAUT, BOSSTRAAT 29A, 9340 LEDE

N-VA eist uitleg over financiële 
fraude bij Feestcomité
In mei riep de verzamelde oppositie een extra gemeente-
raad samen om uitleg te eisen over de financiële fraude die 
werd vastgesteld bij het Feestcomité. Het gaat om duizenden 
euro’s die werden gestolen of verduisterd. Het gemeente- 
bestuur spuit nogal wat mist over de zaak, daarbij geholpen 
door bepaalde media. Daarom verklaart N-VA Lede klaar 
en duidelijk:

•  Het gemeentebestuur moet dit geval van financiële fraude uitspitten tot 
op het bot.

•  De schepen van Feestelijkheden was al meer dan een jaar op de hoogte 
van de financiële onregelmatigheden. Toch liet ze na om de zaak te 
onderzoeken toen ze op de hoogte werd gesteld. De evidente vraag stelt 
zich dan ook: waarom?

•  In plaats van uitleg te geven op de extra gemeenteraad antwoordden  
de schepen en het gemeentebestuur naast de kwestie om vooral geen 
politieke verantwoordelijkheid te moeten opnemen.

De N-VA stelt dan ook voor om werk te maken van een systematische 
interne controle op de rekening van de gemeentelijke organen en daarover 
minstens elk jaar verslag uit te brengen. Onze gemeenteraadsleden legden 
in ieder geval formeel klacht neer bij de politie. Zo zijn we zeker dat het 
gemeentebestuur deze zaak niet kan wegmoffelen.

N-VA Lede wenst u een 
fijne zomervakantie!

Bedankt, kiezers!
Onze Leedse kandidaat Saartje Heymans behaalde op 26 mei vanop de 
twintigste plaats voor het Vlaams Parlement maar liefst 6 838 voorkeur-
stemmen. Een ijzersterk resultaat waarmee ze meteen vijf plaatsen vooruit-
sprong naar plaats vijftien. Dat heeft ze te danken aan uw steun.  
Hartelijk bedankt!

Saartje Heymans behaalde op 26 mei een schitterend resultaat.

Vlaanderen feest
Laat op 11 juli de leeuwenvlag wapperen! 
N-VA Groot-Lede beloont u daarvoor met 
een mooie roos.
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Onze mandatarissen zijn er voor u

Bedankt, feestzaal Intermezzo!
Eind maart lazen we in de krant: "Feestzaal Intermezzo staat net voor  
twintigste verjaardag over te nemen." Feestzaal Intermezzo is voor N-VA Lede 
een huis van vertrouwen. We konden er de voorbije jaren terecht voor onze 
vergaderingen, nieuwjaarsrecepties, gespreks- en infoavonden. Zo organi-
seerden we dit voorjaar in de theaterzaal nog een succesvolle gespreksavond 
met Sarah Smeyers over het nieuwe erfrecht. 

Bovendien delen we een stuk geschiedenis met de feestzaal. Op het adres 
van Intermezzo in de Kasteeldreef was vroeger het Vlaams Huis gevestigd, 
opgericht in 1923 door de Vlaamse Oud-Strijdersbond (VOS) onder leiding 
van Oscar De Jonge. Later stond het gebouw ook gekend als lokaal Reynaert, 
waarnaar ons huis-aan-huisblad is vernoemd. Kortom, een plaats waar het 
Vlaamse culturele verenigingsleven een mooie traditie heeft opgebouwd. We 
wensen Peter-Jan en Bernadette veel succes met hun toekomstige activiteiten!

  In maart organiseerde N-VA Lede nog een ge-
spreksavond over erfrecht in feestzaal Intermezzo. 
Met veel dankbare herinneringen zwaaien we 
eigenaars Peter-Jan en Bernadette uit.

In januari begonnen de 25 leden van de nieuwe gemeenteraad aan hun taak. Die gemeenteraadsleden  
zijn tegelijk OCMW-raadsleden, want sinds dit jaar is de werking van het OCMW geïntegreerd in het 
gemeentebestuur. De N-VA kan rekenen op vier gemeenteraadsleden, die alle vier voor u klaarstaan.  
Het overzicht hieronder vertelt u waarvoor u hen kunt contacteren.

An Van Wesemael
•  Fractievoorzitter  

gemeenteraad
•  Lid gemeenteraads- 

commissie voor  
intergemeentelijke  
samenwerkingsverbanden

Politiek is een ploegsport. 
An is onze kapitein en heeft 
zes jaar ervaring op de teller. 
Ze legt zich toe op financiën, 
communicatie, personeel 
en organisatie, en samen-
werkingsverbanden, maar 
als fractievoorzitter volgt ze 
eigenlijk alle dossiers mee 
op.

Essestraat 142, Impe
0473 34 78 25
an.vanwesemael@n-va.be

Jan is de ‘ancien’ van dienst. 
Het is zijn derde bestuurs- 
periode als gemeenteraads-
lid, maar hij volgt het lokale  
beleid al op sinds 1999.  
Hij houdt zich onledig met 
veiligheid, patrimonium en 
erediensten, cultuur, toeris-
me en erfgoed.

Hulst 134, Lede
0475 47 27 61
jan.lievens@n-va.be

Kris Wyndaele
•  Gemeenteraadslid
•  Lid gemeenteraads- 

commissie voor  
verkeersveiligheid  
en -leefbaarheid

In 2016 kwam Kris als op-
volger in de OCMW-raad na 
het diep betreurde overlijden 
van Hugo Van Cauteren. Als 
lid van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst stond 
Kris dicht bij de mensen.  
Hij volgt nu de bevoegdheden 
verkeer en mobiliteit, sport, 
lokale economie, evenemen-
ten, kermissen, en feestelijk-
heden op.

Molenhoek 6, Smetlede
0475 51 42 41
kris.wyndaele@n-va.be

Stijn Droessaert
•  Gemeenteraadslid
•  Lid gemeenteraadscom-

missie voor ruimtelijke 
ordening

•  Lid bestuursorgaan voor 
speelpleinwerking

Stijn staat voor jong geweld, 
maar met een nuchtere en 
no-nonsense aanpak. Hij 
was de afgelopen drie jaar 
OCMW-raadslid en focust nu 
op openbare werken, nuts-
voorzieningen, ruimtelijke 
ordening en milieu, land-
bouw, klimaat en duurzaam-
heid, jeugd, kinderopvang, 
Huis van het Kind, en gezin.

Wijmenstraat 109, Impe
0472 55 35 12
stijn.droessaert@n-va.be

Daniël Van Kerckhove
•  Lid bijzonder comité voor 

de sociale dienst
•  Lid beheersorgaan voor 

bibliotheekwerking en 
gemeenschapscentrum

Daniël was de vorige zes 
jaar gemeenteraadslid en 
is een van die senioren die 
tijd tekortkomt voor al zijn 
activiteiten. Hij zetelt nu in 
het bijzonder comité van  
de sociale dienst van het  
OCMW. Hij volgt het sociaal 
beleid op en ook de werking 
van onze bibliotheek en van 
gemeenschapscentrum  
De Volkskring.

Rodtstraat 81, Oordegem
0474 24 66 59
daniel.vankerckhove@n-va.be

Jan Lievens
•  Gemeenteraadslid
•  Lid gemeenteraadscom-

missie voor infrastructuur 
en patrimonium

•  Politieraadslid zone 
Erpe-Mere/Lede

•  Lid raad van bestuur 
Erfgoed Denderland
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Wist je dat …
  het gemeentebestuur acht maanden na de verkiezingen nog steeds bestuurt op automatische piloot?  
Ondanks beloftes is er nog geen bestuursakkoord voorgelegd aan de gemeenteraad. In dat akkoord moeten  
de partijen van de meerderheid vastleggen wat ze de komende jaren gaan doen voor Lede.

  het gemeentebestuur in het voorjaar nog een omgevingsanalyse moest opstellen? Dat moest eigenlijk eind vorig jaar al 
gebeurd zijn, ter voorbereiding van het bestuursakkoord. 

  het gemeentebestuur er ook niet in slaagt een organogram voor te leggen voor de gemeente en het OCMW? Zo’n 
organogram bepaalt wie welke diensten aanstuurt en welke verantwoordelijkheden neemt. Zonder organogram blijft de 
taakverdeling onduidelijk.

  het gemeentebestuur een half jaar na de start van de nieuwe bestuursperiode nog steeds geen deontologische code 
heeft? Een deontologische code moet integer gedrag stimuleren en niet-integer gedrag voorkomen.

  deze centrumlinkse coalitie geen kritiek kan verdragen en de oppositie liever muilkorft dan verantwoording af te leggen? 
Maar de N-VA zal nooit toelaten dat de gemeentelijke democratie in Lede onder druk komt te staan.

N-VA Lede heeft nieuw bestuur 
In februari organiseerde onze afdeling interne bestuursverkiezingen. Alle N-VA-leden konden hun stem 
uitbrengen. De komende drie jaar zullen deze enthousiaste bestuursleden de werking van onze afdeling in 
goede banen leiden:

•  Fernand Steurbaut: voorzitter
•   Benny Heirman: ondervoorzitter
•  Eline Swaenepoel: secretaris
•  Maria Van Den Broeck: penningmeester
•  Kim Moens: bestuurslid
•  Saartje Heymans: Jong N-VA-voorzitter
•   Kris Wyndaele: gemeenteraadslid, bestuurslid
•  Jan Lievens: gemeenteraadslid, communicatieverantwoordelijke
•  Gaëtan Van Impe: jongerenverantwoordelijke
•   Geert Henderickx: bestuurslid

•   Gerard Impens: verantwoordelijke huis-aan-huisblad
•  Stijn Droessaert: gemeenteraadslid, bestuurslid
•  Greet Van Lierde: bestuurslid
•   Daniël Van Kerckhove: lid bijzonder comité sociale dienst, bestuurslid
•   An Van Wesemael: fractievoorzitter gemeenteraad, bestuurslid
•  Steven De Waele: organisatieverantwoordelijke
•  Koen Dreelinck: webbeheerder
•  Anouck Frulleux: bestuurslid
•  Veerle Everaert: ledenverantwoordelijke
•  Hans Sonck: bestuurslid  

Schepen van Dierenwelzijn bang van leeuwen?
Onze schepen van onder meer Dierenwelzijn heeft blijkbaar een panische angst voor de koning der dieren. 
Voor een geitje meer of minder draait hij zijn hand niet om, maar als hij in de buurt van een Vlaamse Leeuw 
komt slaat de angst hem om het hart. Bij alle officiële plechtigheden als bevoegde schepen weigert hij pertinent 
zijn schepenlint op de voorgeschreven manier te dragen, namelijk met de Vlaamse Leeuw zichtbaar voor het 
publiek. Hoe zullen zijn anti-Vlaamse gevoelens evolueren binnen dit en drie jaar, mocht na de regeringsonder-
handelingen blijken dat pensioenen een Vlaamse bevoegdheid worden.

  Van links naar rechts: Anouck Frulleux, Hans Sonck, Greet Van Lierde, Stijn Droessaert, Kris Wyndaele, 
Maria Van Den Broeck, Benny Heirman, Eline Swaenepoel, Fernand Steurbaut, Veerle Everaert,  
Kim Moens, An Van Wesemael, Koen Dreelinck, Geert Henderickx, Jan Lievens, Gerard Impens.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Anneleen Van Bossuyt
Christoph D’Haese
Peter Buysrogge
Kathleen Depoorter
Tomas Roggeman

Matthias Diependaele
Sarah Smeyers
Koen Daniëls
Elke Sleurs
Marius Meremans
Andries Gryffroy

Uw N-VA-verkozenen uit Oost-Vlaanderen:

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


