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Beste inwoners,
14 oktober 2018 staat al lang omcirkeld in onze agenda. Een belangrijke 
dag voor ons, maar nog meer voor jullie. Op die dag bepalen jullie niet 
alleen wie het beleid de komende zes jaar zal voeren, maar voorname-
lijk welk beleid dat zal zijn.
Bij de vorige verkiezingen behaalden 
we een heel mooi resultaat. Hoewel het 
uittredende bestuur vier zetels verloor, 
besloot het nog op de verkiezingsdag zelf 
de bestaande coalitie gewoon verder te 
zetten. Die beslissing kwam hard aan.

Voorstellen met mooie resultaten
Maar ook vanuit de oppositie wegen we 
op het bestuur. Altijd met positieve en 
constructieve voorstellen en met de belan-
gen van de inwoners in ons achterhoofd. 
Door een nauwe samenwerking tussen 
de gemeente en het OCMW op tafel te 
leggen, boekten we mooie resultaten. 

Zo verhuurt het OCMW op onze vraag 
enkele van zijn zalen. Op die manier 
hopen we het verenigingsleven in onze 
gemeente een extra duwtje in de rug te 

geven. Daarnaast pakten we de parkeer-
problemen van zorgverstrekkers aan. Zij 
krijgen een speciale parkeerkaart.

Inspirerend verkiezingsprogramma
Maar we kijken ook vooruit. Onze bezoe-
ken aan kermissen en zomeractiviteiten 
leren ons dat er nog heel wat werk aan 
de winkel is. Dankzij de gesprekken met 
jullie kunnen we een positief en inspire-
rend verkiezingsprogramma opstellen. 
Een programma in het belang van alle 
inwoners van onze gemeente, dat  
ook na verkiezingen actueel blijft  
en niet in de prullenmand  
verdwijnt.

Nieuws over onze bestuursleden

Wist je dat …

  fractieleider Wim Raman voor 
het eerst grootvader werd?

  ook OCMW-raadslid Hildegard 
Van Rompu haar eerste klein-
kind mocht verwelkomen?

  bestuurslid René Clompen en 
zijn echtgenote in augustus 
hun 50-jarig huwelijksjubileum 
vierden?

  bestuurslid David Cottenie 
in juni in het huwelijksbootje 
stapte?

  bestuurslid Bruno Casteur voor 
de tweede keer de Dodentocht 
uitstapte in iets meer dan 18 
uur?

  gemeenteraadslid Renaat 
De Sutter de 9,99 km van 
‘Destelbergen loopt’ aflegde in 
46 minuten?

N-VA luistert naar 
jou

Heb je nog ideeën of voorstellen 
om het leven in onze gemeente 
aangenamer, plezanter, gezonder 
of groener te maken? Aarzel dan 
zeker niet om ons te contacteren 
of aan te spreken. Misschien is ons 
jaarlijks eetfestijn op zondagmiddag 
15 oktober 2017 wel een ideale 
gelegenheid? Wij zijn steeds bereid 
om deze ideeën samen met jou te 
bespreken en wie weet, samen met 
jou uit te voeren.

 Koen Van Hende
Voorzitter N-VA  
Destelbergen-Heusden

Wij nodigen je graag uit voor ons eetfestijn. Je hebt de keuze uit stoverij, vol-au-vent, balletjes in 
tomatensaus of een koude visschotel.
Om alles vlot te laten verlopen, vragen we om vooraf in te schrijven via destelbergen@n-va.be 
Meer info via www.n-va.be/destelbergen. Wij hopen op een even succesvolle editie als vorig 
jaar. Graag tot dan!

Kom naar ons eetfestijn

ZONDAG

15 oktober
11.30 of 13 uur

Zaal de Berghine
Dendermondesteenweg  
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OCMW investeert in terras-
meubilair en zonwering
Om de bewoners van het Woonzorgcentrum 
Kouterhof en de serviceflats De Lijsterbes op een 
aangename manier te laten genieten van het mooie 
weer, de zon en de omgeving, heeft het OCMW 
zonwering geplaatst en nieuw terrasmeubilair 
aangeschaft.

De nieuwe zonweringen voorkomen dat de bewoners verblind 
worden door direct zonlicht en oververhit raken. Bovendien 
kunnen ze niet meer struikelen over parasolvoeten. Het zicht 
vanuit de leefruimtes naar buiten wordt zo weinig mogelijk 
gehinderd.

Meer comfort
Het nieuwe terrasmeubilair in het woonzorgcentrum is geschikt 
voor rolstoelbewoners en het zitcomfort is beter: de bewoners 
kunnen gemakkelijker en zonder hulp uit hun stoel. Het huidi-
ge, nog recente terrasmeubilair (twee jaar oud) verhuist naar de 
terrassen van de serviceflats De Vlierbes en De Lijsterbes.

De N-VA-fractie verleende haar volledige steun aan deze verbe-
tering van de leefomgeving. We hopen dat de bewoners hier nog 
lang kunnen genieten van deze investeringen.

Kermissen en reuzen in Destelbergen-Heusden

Traditiegetrouw zijn de zomermaanden ook 
kermismaanden in Destelbergen-Heusden. 
Het begint allemaal met de kermis op het Eenbeekeinde. “Daar was het vooral 
uitkijken naar de inhuldiging van de reuzen Louise en Beatrijs”, zegt reuzen-
peter Wim Raman. “Ik ben blij dat de reuzen opnieuw deel uitmaken van de 
folklore en het volksleven in de gemeente.”

Onze afdeling hecht veel belang aan de kermissen: ze brengen de bewoners 
samen en versterken zo het buurtweefsel. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat we erbij waren op alle kermissen in Destelbergen en Heusden.

Geslaagde quiz
Onze Gentsche quiz, een orga-
nisatie in samenwerking met de 
lokale Goossenaertskring, was een 
voltreffer.

De presentatie van ‘Ken uw Gent(s)’ was in handen van de 
gepassioneerde ex-vliegenier Paul Bruynooghe. Elf ploegen stre-
den er om de hoogste plek en de daarbij horende eeuwige roem.

Het team ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ won de plezierige, 
leerrijke en soms moeilijke quiz en mocht waardebonnen van 
een lokale horecazaak en een heerlijke fles bier in ontvangst 
nemen.

Wist je dat ...
  de hoge verzendingskosten van de briefwisseling van het 

OCMW op vraag van de N-VA werden herbekeken? Door in 
de toekomst samen te werken met een andere firma, dalen 
de werkings- en huurkosten van de frankeermachine met 80 
procent en daalt de prijs van niet-prioritaire postzegels met 
meer dan vier procent.

  bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 één op de 
vier kiesgerechtigden ouder was dan 65 jaar? Voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zal dat 
percentage nog stijgen.

  steeds meer eigenaars hun woning verhuren via de sociale 
verhuurkantoren (SVK)? Ook bij het plaatselijk SVK van het 
OCMW van Destelbergen stelt men die trend vast. Eigenaars 
van woning(en) die niet meer via de private 
huurmarkt willen verhuren, kunnen steeds 
contact opnemen met ons plaatselijk SVK.
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Zorgverstrekkers krijgen parkeerkaart
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de parkeerkaart voor zorgverstrekkers in de blauwe zone komt 
er dan toch. Gemeenteraadslid Emmanuel Anciaux vroeg in de mobiliteitscommissie naar de invoering 
daarvan. Met de kaart kunnen zorgverstrekkers (kinesisten, huisartsen, thuisverpleegsters) langer dan twee 
uur in de blauwe zone blijven staan.

Emmanuel is blij dat de kaart er komt. “Zorgverstrekkers 
blijven nooit lang op één plaats staan en werken onder zware 
tijdsdruk. Soms vergeten zij in de blauwe zone hun parkeerschijf 
te plaatsen of komen ze na een hele reeks patiënten te laat terug 

bij de wagen, met een parkeerboete als gevolg”, legt hij uit. Met 
de nieuwe parkeerkaart zijn die zorgen voor de zorgverstrekkers 
van de baan.

N-VA deelt rozen uit
11 juli is traditiegetrouw de dag waarop onze 
afdeling haar leden, sympathisanten of zelfs 
nobele onbekenden bedankt voor het uithan-
gen van hun leeuwenvlag.

Ook dit jaar opnieuw wapperden er heel wat 
leeuwenvlaggen en konden we de bewoners 
trakteren op een geel roosje.

Gepassioneerde 
spreker op  
11 juliviering
De voorbije jaren hadden de 
sprekers op de academische 
zitting naar aanleiding van het 
feest van de Vlaamse Gemeen-
schap niet altijd iets met de 
Vlaamse zaak of met Vlaande-
ren te maken. De N-VA wilde 
daar verandering in brengen.

N-VA-fractieleider Wim Raman maande 
de schepen van Cultuur vorig jaar aan 
om bij de les te blijven, en al op 12 juli  
beginnen te zoeken naar een gast voor 
het volgend jaar. De vraag van Wim  
had succes, want dit jaar was Claire 
Tillekaerts de spreekster van dienst. 
Als hoofd van Flanders Investment and 
Trade is zij een van de belangrijkste 

handelsdiplomaten van Vlaanderen. Met 
haar enthousiasme, kennis en vooral 
pragmatische kijk op de wereld zetten 
zij en haar dienst Vlaanderen op de 
kaart. Haar uiteenzetting was duidelijk, 
gepassioneerd en toont dat Vlaanderen 
enorme troeven heeft, maar zeker niet 
op zijn lauweren mag rusten.

  Claire Tillekaerts van Flanders 
Investment and Trade en N-VA- 
bestuurslid Bruno Casteur.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


