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Beste Ledenaar
Het zijn bizarre tijden. Wekenlang zaten we thuis opgesloten 
door het coronavirus en moesten we ons aan de opgelegde 
maatregelen houden. Dat weegt door. Daarom een woord van 
dank aan u om vol te houden. Bijzondere dank gaat uit naar de 
zorgverleners en iedereen die ervoor zorgde dat alles draaiende 
werd gehouden.

Nu de maatregelen versoepelen en de gezondheidscrisis  
voorlopig onder controle is, richten we onze blik op de sociale  
en economische toestand. Naast de steunmaatregelen van  
de Vlaamse en federale overheid is het belangrijk dat ook de 
gemeente inspanningen levert om onze inwoners, handelaars, 
horeca, ondernemers en verenigingen te ondersteunen met 
gerichte en zinvolle maatregelen.

Krachten bundelen
Graag hadden we wat meer daadkracht gezien bij ons gemeente-
bestuur om de zwaarst getroffenen in onze gemeente te helpen. 
Pas begin juni werden de eerste maatregelen gecommuniceerd. 
Beter laat dan nooit. De meerderheid wees in april de uitgesto-

ken hand van de oppositie hooghartig af om samen een crisis-
plan uit te werken. Op een moment dat we de grootste crisis 
meemaken sinds de Tweede Wereldoorlog is het wenselijk en 
noodzakelijk dat we de politieke verschillen opzijzetten en de 
krachten bundelen. Als het nu nog niet kan, wanneer dan wel?

Vlaams en sociaal
Ondertussen heeft de Vlaamse Regering van minister-president 
Jan Jambon een noodfonds opgericht om het Vlaamse vereni-
gingsleven te ondersteunen. Lede krijgt zo’n 186.179 euro voor 
onze sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Vlaanderen  
vergeet ook de kwetsbare gezinnen niet. Lede kan rekenen  
op een eenmalige subsidie van 28.399 euro in de strijd tegen 
armoede. Daarnaast ontvangt onze gemeente een eenmalige 
subsidie van 29.976 euro om via een consumptiebudget tijdelijk 
extra financiële ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen 
en alleenstaanden met een laag inkomen.

Met die steun en onze Vlaamse veerkracht slaan we ons door de 
coronacrisis.

An Van Wesemael
Fractievoorzitter

Fernand Steurbaut
Voorzitter

Hang de Vlaamse Leeuw uit op 11 juli!
Op 11 juli vieren we onze Vlaamse feestdag. Door de uitzonderlijke  
omstandigheden gaat de traditionele viering jammer genoeg niet door.  
Toch willen we de straten kleuren met onze fiere Vlaamse Leeuw.  
Wij hangen onze vlag alvast buiten, jij toch ook? 

Stuur ons gerust een foto van jouw vlag! Delen kan via sociale media of via  
lede@n-va.be. 



lede@n-va.be

N-VA vraagt en verkrijgt extra ondersteuning voor kermissen
Kermis is cultureel erfgoed en het zou jammer zijn als ons volksfeest zou verdwijnen. Kermis is een van de weinige plekken waar 
alle rangen, standen, gezindheden en kleuren elkaar ontmoeten. 

De laatste jaren constateren we jammer genoeg dat zowel de deelgemeenten en Lede zelf 
te maken hebben met tanende belangstelling van zowel publiek als foorkramers.  
Gelukkig zijn er nog verenigingen en buurtcomités die onze tradities in stand trachten 
te houden. Door een kwalitatieve opwaardering trachten zij de aantrekkingskracht op-
nieuw te verhogen. Op vraag van raadslid Kris Wyndaele verkrijgen 
zij nu extra ondersteuning. De gemeente zal op zijn vraag werk 
maken van een subsidiereglement voor de kermissen zodat duidelijk 
is wat de voorwaarden zijn om aanspraak te maken op een maximale 
subsidie van 800 euro.

Kris Wyndaele
Raadslid

Daniël Van Kerckhove
Lid van het bijzonder comité 

voor de sociale dienst

Wie hulp nodig heeft: zet 
de stap naar het OCMW.”

Mandataris in de kijker: Daniël Van Kerckhove
Kan je jezelf even voorstellen?
Ik woon samen met mijn echtgenote Irene Hofman in mijn geboortedorp Oordegem. Onze kinderen Leen, Griet en Stijn 
hebben de ouderlijke woning al verlaten. Ik vertegenwoordig de N-VA in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). 
In de vorige bestuursperiode was ik gemeenteraadslid. Die beleidservaring komt mij goed van pas.

Wat doet het bijzonder comité voor de sociale dienst?
Wanneer iemand niet in de mogelijkheid is om een menswaardig leven te leiden is het OCMW bevoegd om dat recht te waar-
borgen. De hulpbehoevende neemt eerst contact op met het OCMW. De cliënt wordt dan begeleid door de maatschappelijk 
werker. Die voert een doorgedreven sociaal onderzoek uit om een volledig beeld van de cliënt te krijgen en zijn hulpvraag te 
omschrijven. De leden van het bijzonder comité beslissen, na debat of verder onderzoek, op basis van die sociale verslagen. 
We nemen die beslissingen steeds binnen de wettelijke termijn. De cliënt heeft altijd het recht om gehoord te worden en zijn 
hulpvragen toe te lichten. We hebben als bijzonder comité een zogenaamde gesloten taakstelling: onze taken en bevoegdhe-
den liggen strikt vast. We zijn ons bewust van onze grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, strikte geheimhouding en 
discretieplicht. We zijn geen beleidsorgaan van het OCMW maar we geven wel advies.

Wat brengt de toekomst voor jullie werking?
Binnen het bijzonder comité staat de cliënt centraal. Elke beslissing die we nemen vertrekt vanuit een nood, vraag of probleem 
van de cliënt. We bieden een waaier aan mogelijke hulp: maatschappelijke integratie (leefloon), medische en farmaceutische 
tussenkomst, tussenkomst bij de huishuur, schuldbemiddeling, materiële en financiële steun, en hulpverlening voor daklozen.

Mensen hebben nood aan hulp om menswaardig te leven. Maar sommigen hebben drempelvrees om de stap te zetten en  
contact op te nemen met de sociale dienst. De coronacrisis zal bij onze bevolking nog meer financiële zorgen met zich  
meebrengen. Daarom raad ik hulpbehoevenden aan om contact op te nemen met het OCMW. Schaamtegevoel helpt u niet 
vooruit, integendeel. De maatschappelijk werkers zijn er voor u. Als lid van het bijzonder comité kan ik zelf geen hulp bieden 
maar wel begeleiden tot bij de maatschappelijk werker. Daarom sta ik steeds tot uw dienst.
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Waardevolle glasramen Villa Letha gered
Op voorstel van de N-VA besliste de gemeenteraad om de waardevolle glasramen in 
het oude rusthuis Villa Letha veilig te stellen en te bewaren voor een toekomstige 
herbestemming.

Villa Letha staat te verloederen en te 
verkrotten. Het leegstaande gebouw is een 
gevaarlijke plek waar vandalisme, drugs- 
en alcoholmisbruik plaatsvindt. Na  
het afvoeren van het project assistentie- 
woningen op de site blijft het wachten op 
een oplossing.

Uniek
Raadslid Jan Lievens stelde daarom voor 
om snel werk te maken van het uitnemen 
en bewaren van de glasramen in de kapel 
van Villa Letha: “Het gaat om enkele unie-
ke glasramen uit 1967 van de Antwerpse 
glazenier Armand Calders. Zonder meer 
waardevol erfgoed.” De familie van het 

bekende glazeniersatelier Calders stond in 
voor de restauratie van de glasramen van 
de Sint-Michiels en Goedelekathedraal in 
Brussel, de Sint-Romboutskathedraal  
van Mechelen en de Onze-Lieve-Vrouw- 
kathedraal te Antwerpen.

Tijdens de lockdown, in april, werden de 
glasramen uitgenomen en bewaard. De 
toekomstige herbestemming is voer voor 
de commissie 
Patrimonium en  
de Cultuurraad.

Jan Lievens
Raadslid

Fietsen in het post-coronatijdperk
Wat jarenlange discussies, studies vol aanbevelingen, verkeerstellingen en beleidswerk niet konden veranderen, heeft een virus 
in een paar weken klaargespeeld. We laten met z’n allen de auto massaal aan de kant staan en herontdekken het plezier en de 
voordelen van het fietsen.

Fietsers ondervinden aan den lijve dat de 
beschikbare bewegingsruimte voor zachte 
weggebruikers in Lede niet ruim bemeten 
is. Hoog tijd dat de gemeente de actieve 
weggebruikers naar waarde schat. 

Mager beestje
Een van de actieplannen in het meer-
jarenplan van de gemeente Lede is het 
investeren in infrastructuur voor zwakke 

weggebruikers. Bij nader toezicht blijkt het 
een mager beestje:

•  alleen voor deelgemeente Oordegem 
aan de Hoging is er budget voor nieuwe 
fietspaden;

•  voor de aanleg van fietssuggestiestroken 
is maar 150.000 euro voorzien voor de 
ganse bestuursperiode tot 2024;

•  voor de aanleg van fietsstraten is er am-
per 5.000 euro voor de volle zes jaar;

•  voor de veiligheid van onze kinderen is 
er zelfs niets voorzien. We denken dan 
aan helmen, veiligheidshesjes en slimme 
apps zoals Allride.

N-VA Lede roept het gemeentebestuur op 
om te kiezen voor echte verkeersveiligheid 
zodat onze kinderen wel terug met de fiets 
naar school durven. De coronacrisis biedt 
ook kansen voor duurzame gedragsveran-
dering.

 Zo zien de glasramen eruit. Ze worden nu 
bewaard voor een toekomstige herbestemming.

Wist je dat...
  ... de gemeenteraad in juni eindelijk online kon worden gevolgd door het publiek? Wat eerst niet mogelijk 
was en waarvoor de oppositie ijverde, kan nu toch. Het gemeentebestuur heeft een broertje dood aan 
openheid en transparantie maar de coronacrisis besliste er anders over.

  ... de gemeente Lede geen archiefdienst heeft? Dat is nochtans wettelijk verplicht en als een noodzaak 
erkend in het meerjarenplan van de gemeente. Toch zegt de bevoegde schepen: “Ik zou niet weten wie ik 
daarmee moet belasten.”

  ... een veilig voetpad ook de verantwoordelijkheid is van de voetganger? Dat bleek toen ons raadslid  
Stijn Droessaert de vraag stelde naar aansprakelijkheid bij ongevallen. Aanpalende bewoners moeten  
de voetpaden onkruid-, mos-, sneeuw- en ijsvrij houden maar de voetganger dient ook de nodige  
voorzichtigheid aan de dag leggen.

Stijn Droessaert
Raadslid
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


