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Veilig thuis in een welvarend Lede
Op 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus. Dan krijgt u de kans om het beleid van het gemeente-
bestuur te beoordelen. Wat verbeterde er in Lede? Wat is blijven liggen? En welke problemen dienen 
dringend aangepakt?

In de meerjarenplanning staat slechts één ‘prioritaire 
beleidsdoelstelling’: de heraanleg en het onderhoud van ons 
wegennet. Dat getuigde niet alleen van weinig ambitie, maar 
is ook weinig democratisch. “Als een bestuur een te klein 
aantal prioritaire beleidsdoelstellingen opneemt, bemoeilijkt 
het de democratische werking van de gemeenteraad,” stelde 
de Vlaamse regering. Voor de N-VA zijn de dienstverlening 
en de lokale middenstand evenzeer prioritair.

Inhaalbeweging
De lat laag leggen was dus geen goede start. Toegegeven: er 
zijn enkele goede verwezenlijkingen. Maar het resultaat oogt 
veel te mager. We vinden nog tal van pijnpunten. Denk maar 
aan de gebrekkige staat van veel voetpaden. We nodigen het 
gemeentebestuur uit om eens te wandelen van het marktplein 
tot aan het Psychiatrisch Centrum in de Reymeersstraat. De 
komende jaren is er duidelijk een inhaalbeweging nodig.

Ondertussen is van een echte meerderheid in Lede 
geen sprake meer. In tal van dossiers gunnen de 
meerderheidspartijen elkaar het licht in de ogen niet. Ze 
besturen op automatische piloot en zonder visie. Dat is 
vooral jammer voor Lede en de Ledenaars. 

De N-VA wil hier verandering in 
brengen. Wij hebben de ambitie 
om Lede te besturen. Als we de 
kans krijgen, komt er een nieuwe 
aanpak onder het motto ‘goede 
afspraken maken goede vrienden’.

 Jan Lievens,  
fractievoorzitter

Meerjarenplan voor Markizaat
Het kasteeldomein Markizaat heeft een enorm toeristisch potentieel om uit te groeien tot een aantrek-
kelijke erfgoedsite met culturele uitstraling. De N-VA pleit voor een meerjarenplan.
Lede is het aan zichzelf verplicht dit erfgoed niet verloren te 
laten gaan. De afgelopen jaren leerden we veel bij over het 
voormalige Koninklijk Gesticht van Mesen, het kasteel zelf, 
tot het prille begin van nederzettingen in Lede. Archeolo-
gisch onderzoek legde graven uit de Romeinse tijd bloot. 
Die bijzonder rijke geschiedenis komt vandaag niet tot haar 
recht. Waar is het ‘uniek historisch cultuur- en dienstencen-
trum’ dat de beleidsmakers ons voorspiegelden? We moeten 
de ambitie hebben om het domein te verheffen tot erfgoedsi-
te. De miskleunen uit het verleden kunnen we ons niet meer 
veroorloven, denk maar aan het nooit gebruikte evenemen-
tenplein. Er zijn voldoende Ledenaars met kennis en kunde 
die al ideeën opperden voor een toekomstige erfgoedsite. Om 
zo’n project te realiseren zijn een meerjarenplan en een pro-
jectleider nodig. Maar vooral: Lede heeft nood aan bestuur-
ders met visie en een hart voor het eigen erfgoed.

N-VA Lede wenst u 
een fijn 2018!
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Vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar!
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De kerken: doorschuiven zonder vooruitkijken
De gemeenteraad keurde het kerkenbeleidsplan in september 
goed met een wisselmeerderheid. Voor de N-VA gaat om een 
doorschuifoperatie. Een langetermijnvisie is nodig. 
De N-VA vraagt al sinds 2015 een langetermijnvisie voor de kerken van 
Lede. De goedkeuring van het plan was noodzakelijk om de restauratie-
premie van 557 000 euro te vrijwaren voor de Sint-Martinuskerk van Lede, 
momenteel op een wachtlijst. Zonder goedkeuring zou het dossier worden 
geschrapt van de wachtlijst. Een nieuwe indiening zou niet alleen tot enkele 
jaren vertraging leiden, maar vooral de restauratiepremie met 20 procent 
verminderen. Dat is gelukkig vermeden.

Doorschuifoperatie
De N-VA-fractie onthield zich bij de stemming om haar protest duidelijk 
te maken: het kerkenbeleidsplan is een maat voor niets. In plaats van een 
langetermijnvisie werd het een doorschuifoperatie naar de volgende legisla-
tuur. Het is al lang duidelijk dat de meerderheidspartijen lijnrecht tegenover 
elkaar staan over het kerkenbeleidsplan. Daarvan getuigt het voorstel van 
Open Vld in de gemeenteraad – hoogst ongebruikelijk voor een meerder-
heidspartij! – om het kerkenbeleidsplan in een werkgroep “concreet uit te 
werken in onderling overleg en rekening houdend met de verschillende 
noden”. Dat was net de bedoeling van het kerkenbeleidsplan zelf! Het feit 
dat een meerderheidspartij een dergelijk initiatief neemt, toont aan hoezeer 
dit dossier is mismeesterd. 

Fusie: welke uitdagingen voor onze gemeente?
De N-VA is vragende partij om het debat te voeren over de voor- en nadelen van een fusie van Lede met één 
of meerdere buurgemeenten. 
Onze eerste poging tot debat in 2015 viel in dovemansoren. 
“Politieke zelfmoord,” klonk het. Ondertussen zijn de inzichten 
gerijpt en is het duidelijk dat wie te lang wacht, wel eens voor 
voldongen feiten kan worden geplaatst. Vorig jaar keurde de 
Vlaamse regering het decreet over de vrijwillige samenvoeging 
van gemeenten goed. Momenteel staat een zevental fusies op 
stapel. In Oost-Vlaanderen gaat het om Deinze en Nevele, Aalter 
en Knesselare, Kruishoutem, Zingem en Waarschoot-Lovende-
gem-Zomergem. Wie fuseert kan rekenen op een schuldvermin-
dering van 500 euro per inwoner.

Bestuurskracht
De N-VA heeft er bij het gemeentebestuur meerdere malen op 

aangedrongen om eerst onze bestuurskracht te meten. Hebben 
we genoeg financiële middelen, personeel, tijd en netwerk om 
de uitdagingen van de toekomst aan te gaan? Het takenpakket 
van de gemeente blijft immers groeien. Een fusie mag echter niet 
enkel op basis van financiële overwegingen worden beslist, maar 
moet ook rekening houden met de lokale identiteit.

In december 2015 stelde N-VA-fractievoorzitter Jan Lievens 
voor om in te tekenen op de bestuurskrachtmonitor van de 
Vlaamse regering, die ondersteuning biedt bij een zelfevaluatie. 
Het gemeentebestuur ging hier niet op in, maar stelde een eigen 
onderzoek voor. Tot op heden is er nog niets gebeurd om onze 
gemeente voor te bereiden op de toekomst.

Onze OCMW-raadsleden

  Kathy Heirman 
(Lid Vast Bureau)  
kathy.heirman@n-va.be

  Stijn Droessaert 
stijn.droessaert@n-va.be

  Kris Wyndaele 
kris.wyndaele@n-va.be

  Jan Lievens 
(fractievoorzitter) 
0475/47 27 61 
jan.lievens@n-va.be

Onze gemeenteraadsleden

N-VA Lede wenst  
u een prettige Kerst!
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Tim Moens 
fractievoorzitter 
provincieraad
Tim Moens, 
provincieraadslid en 
voorzitter van onze 
afdeling, volgde 
afgelopen zomer 
Jeroen Lemaitre op 
als fractievoorzitter 
van de N-VA in 
de Oost-Vlaamse 
provincieraad. 

We wensen hem 
veel succes!

N-VA pleit voor veilig vuurwerk
In oktober legde raadslid An Van Wesemael (N-VA) een voorstel voor 
aan de gemeenteraad om het vuurwerk binnen onze gemeente in te 
perken. Enerzijds pleitte ze voor de afschaffing van het vuurwerk door 
particulieren. 
Anderzijds vroeg ze het gemeentebestuur 
om een kosten-batenanalyse te maken 
van het vuurwerk in de verschillende 
deelgemeenten en het zoveel mogelijk te 
centraliseren, zodat dieren niet onnodig 
angst wordt aangejaagd.

Diervriendelijk
“Sommige mensen vinden vuurwerk 
mooi en boeiend, maar voor veel dieren is 

het een zeer angstaanjagend verschijnsel. 
Dieren worden bang en lopen in paniek 
weg van het lawaai en de lichtflitsen. Op 
die manier raken dieren gewond of lopen 
verloren,” aldus raadslid Van Wesemael.

Het gemeentebestuur ging in op de af-
schaffing van vuurwerk door particulie-
ren en beloofde eveneens te benadrukken 
dat overtreders bij klacht zullen worden 

geverbaliseerd. Het gemeentebestuur zal 
ook een aantal preventieve tips publiceren 
in Lede Informeert om vuurwerk draag-
lijker te maken voor de dieren en hun 
baasjes.

Provinciegouverneur tikt  
gemeentebestuur op de vingers
Wie de gemeenteraadszittingen regelmatig bijwoont zal het al opge-
vallen zijn dat de vergadering bijna altijd begint met opmerkingen 
vanuit onze fractie over het gebrek aan correcte informatie in dossiers 
en notulen van zowel het schepencollege als de gemeenteraad.

Al te vaak slaagt het gemeentebe-
stuur er niet in om correcte infor-
matie te geven aan de leden van de 
gemeenteraad, wat nochtans hun 
plicht is. De gemeenteraadsleden 
nemen beslissingen op basis van 
de beschikbare informatie. Het 
is dus cruciaal dat de dossiers 
volledig zijn.

Niet toevallig…
We durven vermoeden dat het niet 
altijd toeval is als er informatie 
ontbreekt. Vaak blijkt achteraf dat 
het gemeentebestuur moedwillig 
weinig informatie geeft om de 
raadsleden te misleiden. Daarmee 
zet het de gemeenteraad buiten-

spel. Wat transparantie betreft, 
kan ons gemeentebestuur nog veel 
leren.

In juli diende onze fractie in de 
gemeenteraad, samen met andere 
leden van de oppositie, een klacht 
in bij de provinciegouverneur 
inzake de verlegging van de 
buurtwegen 38 en 42 te Impe. 
Het gemeentebestuur liet na om 
de juiste procedure te volgen. We 
kregen over de gehele lijn gelijk en 
de gouverneur schorste dan ook 
de besluiten. Op de gemeenteraad 
van november werd het dossier 
definitief ingetrokken.

Onze OCMW-raadsleden

  Marike Godefroit 
marike.godefroit@n-va.be

  Daniël Van Kerckhove 
daniel.van.kerckhove@n-va.be

  An Van Wesemael 
an.vanwesemael@n-va.be

  Greet Van Lierde 
greet.vanlierde@n-va.be

Onze gemeenteraadsleden



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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 wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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
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