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Lede verdient beter
Op de laatste gemeenteraad van 2019 boog de gemeente- en OCMW-raad zich over het langverwachte meerjarenplan 
2020-2025. Het is helaas een mager beestje.

Geen visie
Het gemeentebestuur pakt uit met 19 
miljoen euro investeringen verspreid  
over 107 acties. Dat is een mager beestje 
voor een gemeente met 18.449 inwoners 
die hoge belastingen, ruim boven het 
Vlaamse gemiddelde, betalen. Voor ruim 
een vierde van de maatregelen is er overi-
gens geen geld voorzien. Het geheel hangt 
als los zand aan elkaar en er spreekt geen 
enkele visie uit.

Geen inspraak
De meerderheid heeft op geen enkel  
moment inspraak voorzien voor de  
raadsleden, laat staan dat er van burger-
participatie sprake was. Nochtans onder-

schrijft ze in het meerjarenplan volmon-
dig het nut daarvan. Dit gemeentebestuur 
luistert niet naar de Ledenaar. En dat 
terwijl de Vlaamse overheid gemeenten 
de opdracht geeft om inwoners zo veel 
mogelijk bij het beleid te betrekken.

Geen nieuw dienstencentrum
De olifant in de kamer is het masterplan 
voor de gemeentehuissite. Er is in het 
meerjarenplan niets te bespeuren over  
de uitbreiding van het gemeentehuis.  
Dan is er maar één conclusie mogelijk: 
het masterplan is afgevoerd. Het  
afgelopen jaar hield deze meerderheid  
ons nochtans voor dat het alle hens  
aan dek was om het masterplan te  
financieren. Daarvoor schrapte de 

meerderheid de assistentiewoningen, de 
bureaucontainers voor de sociale dienst, 
en verkopen ze ons patrimonium.

De N-VA blijft constructief
In dit meerjarenplan is geen visie voor 
Lede te ontwaren. Het plan is volkomen 
ondermaats. Maar we blijven niet bij de 
pakken zitten. De N-VA blijft de komende 
weken, maanden en jaren constructieve 
voorstellen doen voor een beter beleid in 
Lede. 

 Hartelijk dank aan alle aanwezige leden en sympathisanten op ons 
eetfestijn van 1 december in De Bron. Uw steun deed ons deugd.

Geslaagd N-VA- 
eetfestijn!

Weyts investeert in  
basisscholen Wanzele  
en Smetlede
Vlaams minister van Onder-
wijs Ben Weyts investeert  
via het Agentschap voor  
Infrastructuur in het Onder-
wijs (AGION) ruim 90.000 
euro in de Vrije Basisschool 
van Wanzele en in de Vrije 
Basisschool van Smetlede. 
Daarmee vervangt de school  
in Wanzele het buitenschrijn-
werk en die in Smetlede  
de dakbedekking en het  
oud buitenschrijnwerk. “Wie  
wil investeren in onderwijs-

kwaliteit, moet ook investeren 
in de kwaliteit van de gebou-
wen van ons onderwijs. N-VA 
Lede is heel blij dat de minister 
ook denkt aan onze scholen 
in Wanzele en Smetlede”, 
zegt gemeenteraadslid Kris 
Wyndaele.

Fernand Steurbaut
Voorzitter N-VA Lede

Kris Wyndaele
Raadslid



lede@n-va.be

Kan je jezelf even voorstellen?
Ik ben geboren en getogen in Impe. In het bestuur van N-VA Lede neem ik de taak van penning-

meester op. Ik vertegenwoordig de N-VA in de seniorenraad en ben er ondervoorzitter. Wie iets wil 
aankaarten dat van belang is voor de Leedse senioren, kan altijd bij mij terecht.

Wat doet de seniorenraad?
De gemeentelijke seniorenraad vertegenwoordigt de senioren in het lokale beleid en behandelt 
lokale kwesties die senioren aanbelangen. Wij brengen advies uit en doen ook op eigen initiatief 
voorstellen. Bij het opstellen van het meerjarenplan 2020-2025 heeft het gemeentebestuur ons 
advies gevraagd, met als resultaat dat het ouderenbeleid een van de prioritaire beleidsdoelstel-
lingen is voor de komende jaren.

Wat brengt de toekomst?
Binnenkort voeren we een onderzoek naar de behoeften van onze ouderen. De Vrije  

Universiteit Brussel (VUB) stelt deze enquête op. We verspreiden 420 vragenlijsten  
in Lede. Enkele N-VA-leden gaven zich al op als vrijwillig enquêteur.

Maria Van den Broeck
Ondervoorzitter seniorenraad - maria.vandenbroeck@n-va.be

Lede erkent Europese 
handicapkaart
De gemeenteraad keurde in november, op voorstel van de 
N-VA, de erkenning van de Europese handicapkaart goed.

De N-VA was meteen voorstander toen in 2017 de Europese 
handicapkaart werd gelanceerd. Gemeenteraadslid Jan Lievens 
plaatste de erkenning maar liefst vier keer op de agenda: “Het 
gemeentebestuur was het idee wel genegen maar probeerde om 
de Europese handicapkaart te integreren in de UiTPAS. Telkens 
stootte het daarbij op praktische problemen. Maar omdat het 
hier om twee verschillende doelgroepen gaat, is het beter om de 
handicapkaart eenvoudigweg te erkennen.”

Symbolisch belangrijk
Ondertussen vroegen in ons land al meer dan 54.000 mensen 
met een beperking zo’n kaart aan. Zij bewijzen op die manier 
eenvoudig hun handicap, ook al is die minder zichtbaar. Dat 
bespaart hen een hoop vervelende vragen aan de ingang van 
bijvoorbeeld musea, theaters, pretparken, toeristische attracties 
en culturele centra.

Nu de Europese handicapkaart is erkend kan de gemeente 
Lede daar voordelen aan koppelen voor hun cultuur-, sport- en 
vrijetijdsaanbod. Tegelijk is de erkenning ook symbolisch een 
belangrijk signaal naar andere verenigingen in de buurt.

Eerbetoon aan Jenny
“We denken bij deze realisatie ook terug aan Jenny Eeman- 
Stephan, onze kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2018. Zij stond op de bres voor de rolstoelgebruikers maar 
overleed afgelopen zomer. Ze maakte het niet meer mee, maar 
zou ongetwijfeld tevreden zijn dat Lede weer een beetje meer 
inclusief is voor personen met een handicap”, aldus Lievens.

N-VA Lede ook actief in de seniorenraad
Wist u dat bijna een op de drie Ledenaars ouder is dan 55 jaar? De Leedse 55-plussers maken ruim 40 procent uit van het totaal 
aantal Leedse kiesgerechtigden. Dat aantal neemt de komende jaren nog sterk toe. De seniorenraad behartigt de specifieke  

noden en behoeften van senioren. Maria Van den Broeck licht een en ander toe.

Jan Lievens
Raadslid
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Meerjarenplan toont weinig ambitie
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 trok de N-VA met tien speerpunten naar de kiezer. Als we het  
meerjarenplan daarnaast leggen, scoort dit gemeentebestuur een dikke buis: 1 op 10.

  Sociaal beleid: een betere ondersteuning van de  
mantelzorg, de uitbouw van een Minder Mobielen  
Centrale, aandacht voor eenzaamheid en de aanstelling 
van een seniorenconsulent.

Zonder meer positief.

  Veiligheid: een alert bestuur dat problemen niet  
wegmoffelt maar aanpakt.

Niets voorzien. Geen enkel initiatief.

  Omgevingskwaliteit: behoud van het landelijk karakter 
van onze gemeente en een plan tegen leegstand.

Onduidelijke beleidskeuzes.

  Ontwikkeling van de Markizaatsite tot een aantrekkelijke 
erfgoedsite met culturele uitstraling en toeristisch  
potentieel.

Geen ambitie en veel te weinig middelen voorzien.

  Dienstverlening aan burgers, verenigingen en  
ondernemingen: een efficiënte communicatie en een 
klantgerichte en gebruikersvriendelijke aanpak.

Geen doordachte digitalisering. Lede moet nog overschakelen 
naar de 21ste eeuw.

  Participatie van de burger: de burger meer betrekken 
bij het beleid in de overtuiging dat vertrouwen geven ook 
vertrouwen krijgen inhoudt.

Onbestaande. Er was geen inspraak bij het meerjarenplan en 
het nieuwe gemeentelogo.

  Ondersteuning en versterking van de lokale economie 
door administratieve vereenvoudiging en digitalisering.

Een zeer magere 2.500 euro per jaar voor onze lokale economie.

  De heraanleg en het onderhoud van ons wegennet: een 
inhaalbeweging is nodig.

Onvoldoende investeringen.

  Verkeersveiligheid: aandacht voor oversteekplaatsen, 
onder meer in schoolomgevingen.

Het vorige gemeentebestuur besliste al om de veiligheid van de 
schoolomgevingen te verbeteren. Bovendien grijpt het huidige 
gemeentebestuur door een gebrekkige voorbereiding naast zo’n 
175.000 euro subsidies voor veiligere schoolomgevingen.

  Financieel beleid: meer aandacht voor een correcte en 
realistische inschatting van uitgaven en inkomsten.

Voor tal van maatregelen is er geen geld voorzien. En met een 
schepen van Financiën die weigert te erkennen dat Lede al hoge 
belastingen heeft, blijft het oppassen.

Lede moet landelijk blijven
Begin december bespraken de politieke partijen de bouwmeesterscan. Daarmee 
bepleit de Vlaamse Bouwmeester een duurzamer en beter ruimtegebruik in onze 
gemeente.

De studie, die 30.000 euro kostte, blijkt 
vooral op maat geschreven van onze 
groene vrienden in de meerderheid. De 
N-VA steunt maatregelen voor een veilige 
schoolomgeving en fietsinfrastructuur 
en het realiseren van een mobiliteitshub. 
Maar het onteigenen van gronden getrof-
fen door lintbebouwing is voor ons niet 
bespreekbaar, en ook niet financierbaar.

Gezond verstand
Verder pleit de studie voor kernversterking 
en verstedelijking. De N-VA is akkoord 
met kernversterking maar wil ook het  
landelijke karakter behouden. Meerge-

zinswoningen tot 12 meter kroonlijst-
hoogte zien wij niet zitten. Momenteel is 
die hoogte in de centrumzone beperkt  
tot 9 meter. Een uitbreiding van deze  
centrumzone, tot voorbij het station, mag 
er naar onze mening enkel komen als  
er daadwerkelijk een aantoonbare woon-
behoefte is. Om onze gemeente leefbaar 
te houden, is vooral gezond verstand en 
ecorealisme noodzakelijk.

Meer steun voor 
mantelzorg
De N-VA drong er het voorbije jaar 
in de gemeenteraad op aan om de 
voorwaarden voor de toekenning 
van de mantelzorgpremie uit te 
breiden. Zo komen meer mantelzor-
gers voor die premie in aanmerking. 
Wij zijn dan ook zeer verheugd dat 
de meerderheid aan onze vraag 
tegemoetkomt. Voor mantelzorgers 
is er nu structurele ondersteuning. 
Ook de doelgroep van de mantel-
zorgpremie breidt uit.

An Van Wesemael
Fractievoorzitter

Stijn Droessaert
Lid commissie  

Ruimtelijke Ordening

Dit gemeentebestuur 
legt geen sterke basis 
voor een goed beleid 
voor de Ledenaars. 
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De Verandering werkt 
voor Oost-Vlaanderen

Matthias 
Diependaele 
Vlaams minister Financiën 
en Begroting, Wonen en 
Onroerend Erfgoed

Kurt 
Moens 
gedeputeerde provincie
Oost-Vlaanderen

Annemie 
Charlier 
gedeputeerde provincie
Oost-Vlaanderen

An 
Vervliet 
fractievoorzitter 
provincieraadsfractie“

Met de N-VA …

... betalen gezinnen 
15 procent en bedrijven 

10 procent minder 
provinciebelastingen

... geniet u binnenkort 
van meer en betere 

fietssnelwegen en veilige 
lokale fietsverbindingen

... investeren we 
in recreatiedomeinen, 
sportvoorzieningen en 

ons Oost-Vlaams erfgoed  

... zien we een 
mooie toekomst voor 
de Waterbus, ook in 

Oost-Vlaanderen 

De Oost-Vlaamse steden 
en gemeenten krijgen van
de Vlaamse Regering 163
miljoen euro extra om hun
open ruimte te bewaren, de
pensioenen te betalen en te
blijven investeren.
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