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KOEN VAN HENDE, DENDERMONDESTEENWEG 829A, 9070 DESTELBERGEN

En nu… actie!  

Beste inwoner,

Daar is het, daar is het, daar is het! Nee, we hebben het hier niet 
over een verlossend doelpunt in de toegevoegde tijd, maar over 
het eerste, echte nieuwe plan van de meerderheid.

Sinds het begin van deze bestuursperiode wordt bijna elk 
voorstel van de N-VA-fractie afgewimpeld. Telkens met hetzelf-
de antwoord: “De N-VA moet dit in een ruimer kader zien en 
binnenkort komt er toch een beleidsplan.” 

De N-VA bleef en blijft een visie en degelijke plannen eisen en dit 
werpt nu vruchten af.

Na drie jaar studeren en plannen werd (eindelijk) het woonbe-
leidsplan tijdens de gemeenteraad van maart voorgesteld. Het 
is een heel uitgebreid, goed gestructureerd én beargumenteerd 
document geworden. Maar jammer genoeg moeten we vaststel-
len dat de politieke wil ontbreekt om de diverse analyses om te 
zetten in concrete doelstellingen of actiepunten. 

Dit is een gemiste kans. Jonge inwoners van Destelbergen en 
Heusden of mensen met een duidelijke link met onze gemeente 
zou men voorrang moeten geven in bepaalde verkavelingen. 
Deze maatregel paste men enkel al in het Admiraalhof toe. 
De N-VA-fractie wil deze maatregel veralgemenen, maar botst 
alweer op een ‘njet’.

Uit studies blijkt ook dat onze bevolking ouder wordt. Als groot-
ste oppositiepartij stelden we voor aan het gemeentebestuur 
om bij de verkoop van de gemeentelijke gronden in de A. De 
Grootestraat ruimte voor te behouden voor seniorenwoningen. 
Jammer genoeg werd dit voorstel niet weerhouden. 

U merkt dat de vele oproepen aan het adres van het college om 
niet langer te treuzelen en eindelijk wakker te schieten, aangeko-
men zijn. Verder in dit huis-aan-huisblad leest u meer over het 
zo goed als verdwijnen van de bibliotheek in Heusden en waar-
om huwelijksjubilarissen voortaan niet meer verplicht koffie 
moeten schenken aan de schepen.

Wij blijven alvast de nodige voorstellen 
doen en nemen initiatieven om pijn-
punten die naar boven komen, aan te 
pakken zodat u het nog beter hebt.

Koen Van Hende
Voorzitter

Agenda
 N-VA QUIZT 
Op vrijdag 3 juni quizt onze N-VA-afdeling in de Berghine. 
Zin om met vrienden of familie de strijd aan te gaan met de andere teams? Schrijf je dan vlug in!
•  Vrijdag 3 juni om 20 uur
•  Berghine (Dendermondesteenweg, Destelbergen)
•  4 personen per ploeg en 10 euro per ploeg
In samenwerking met Goossenaertskring Destelbergen

N-VA SPOT
Op 11 juli toert onze afdeling rond in de gemeente om leeuwenvlaggen te spotten. Inwoners die ter gelegenheid van het 
feest van de Vlaamse gemeenschap de Vlaamse leeuw uithangen, krijgen een kleine attentie. Heeft u geen leeuwenvlag? 
Toch interesse? Neem dan contact op met destelbergen@n-va.be en bestel jouw exemplaar.

Scan deze QR-code en bezoek onze website!
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Bibliotheek in Heusden sterft een stille dood
Vier vragen aan David De Baere

Reglement huwelijksjubilarissen goedgekeurd

Na anderhalf jaar worden de plannen van het gemeentebestuur over de 
toekomst van de bib in Heusden duidelijk. Gemeenteraadslid David De Baere, 
die ook in de beheerraad van de bibliotheek zetelt, ziet de toekomst somber in.

Het gemeentebestuur heeft eindelijk, onder druk van de N-VA, het verouderde en discriminerende 
reglement in verband met huwelijksjubilarissen herzien. Voortaan zullen alle jubilarissen voor vijftig, 
zestig, vijfenzestig, zeventig en vijfenzeventig jaar huwelijk een geschenk (waardebonnen) in ontvangst 
mogen nemen. 

Wat zijn de plannen met de bib van Heusden? 
Dit gemeentebestuur wil een nieuwe invulling voor het 
bibliotheekfiliaal. Hierdoor zal de locatie een andere 
bestemming krijgen in de vorm van een ‘Huis van het Kind’. Het 
beperkte literaire aanbod zal nog verder afgebouwd worden.

Wat is er dan mis met een ‘Huis van het Kind’? 
Helemaal niets, integendeel! Onze fractie is dan ook 
voorstander van het oprichten van een ‘Huis van het Kind’. 
Dit biedt een grote meerwaarde voor onze gemeente. Maar dit 
is niet te combineren met een bibliotheek. Neem bijvoorbeeld 
de zorgverstrekkende activiteiten van Kind en Gezin (in 
de volksmond ‘de weging’). Dit kan men toch niet in een 
cultuurhuis onderbrengen. Al in 2006 pleitte de N-VA voor 
het oprichten van een Sociaal Huis: een centrale locatie 
waar elke inwoner terecht kan voor alle vormen van sociale 
dienstverlening. In talloze andere gemeenten bestaat dit al jaren 
en wordt het ‘Huis van het Kind’ hier ondergebracht. De logica 
zelve.

De cijfers tonen toch dat 
de bib in Heusden minder 
bezocht wordt? 
Helaas werden zowel het 
boekenaanbod in Heusden als 
de openingsuren de afgelopen 
jaren ingeperkt door het 
gemeentebestuur. Uiteraard heeft dit tot gevolg dat men minder 
kan uitlenen. Deze afbraakstrategie toepassen om vervolgens de 
culturele werking van een bibliotheek volledig uit te hollen, is de 
politieke verantwoordelijkheid van de schepen van Cultuur.

Twee volwaardige bib-filialen in onze gemeente met een 
identiek aanbod, is dit wel realistisch? 
Neen, dit is financieel ook niet houdbaar. Met een beperkte 
inspanning kan de kleinere bib in Heusden echter ingericht 
worden als cultuurhuis met intieme setting. Een soort van salon 
met literair aanbod en een klein podium voor lokaal en creatief 
talent.

Voordien dienden de echtparen aanwezig te zijn op een officiële plechtigheid of moesten ze leden van het bestuur thuis uitnodigen. 
Gezinnen die daar niet wilden op ingaan, kregen geen geschenk. De N-VA kaartte deze onrechtvaardigheid aan in de gemeenteraad. 
Zo wilden we de jubilarissen van de voorbije jaren alsnog een waardebon geven. 

De meerderheid wees dit van de hand. Onze fractie stuurde er ook op aan om 
deze bonnen te kunnen gebruiken bij de lokale handelaars en zelfstandigen. Dit 
is nu het geval.

Wij roepen alle gezinnen die in de voorbije jaren ten onrechte geen 
geschenk hebben ontvangen voor hun huwelijksjubileum op dit 
te melden op onze webstek: www.n-va.be/destelbergen of een 
mailtje te sturen naar destelbergen@n-va.be.

Volg ons op:
@nvadestelbergen

N-VA Destelbergen-Heusden
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Goedgekeurd woonbeleidsplan blijven opvolgen

Woonzorgcentrum Kouterhof schakelt over naar digitale tv

Op de vorige gemeenteraden legde het 
gemeentebestuur het woonbeleidsplan voor. De 
N-VA-fractie vond dit document uitgebreid, goed 
gestructureerd en beargumenteerd. Toch waren 
er ook enkele kanttekeningen. De analyse toont 
dat er een daling is van het aantal jonge gezinnen 
en dat er nood is aan woningen voor één- en 
tweepersoonsgezinnen en aangepaste woningen voor 
ouderen. Jammer genoeg neemt de meerderheid een 
afwachtende houding aan om deze pijnpunten weg 
te werken. De N-VA wacht op concrete doelstellingen 
of toekomstige acties. Wij hebben de indruk dat het 
bestuur wacht op initiatieven van anderen in plaats 
van zelf de touwtjes in handen te nemen.

Toewijzingsreglement Sociale Woningen:  
voorrang voor inwoners gemeente

Fractieleider Wim Raman vroeg om naast de senioren ook de 
jongeren en mensen die een lokale binding hebben (bijvoorbeeld 
een x aantal jaren in de gemeente wonen of werken) voorrang 
te geven bij het opstellen van het lokaal toewijzingsreglement 
voor sociale woningen. Dit was trouwens een van onze 
programmapunten in 2012. Het bestuur gaf aan hiermee 
rekening te houden.

Goedkeuring aankoop onroerend goed aan de A. De  
Grootestraat
Een deel van de gemeentelijke gronden aan het kerkhof 

in Destelbergen, waar de technische dienst vroeger enkele 
magazijnen en opslagplaatsen had, werd verkocht. De opbrengst 
zal dubbel zo hoog zijn dan oorspronkelijk gebudgetteerd. 
Tot zover het goede nieuws. Want in het kader van het nieuw 
Woonbeleidsplan was de N-VA verrast te moeten vaststellen dat 
er geen voorwaarden (type woningen, …) werden vastgelegd of 
eisen werden gesteld aan de koper. 

Dit was nochtans de ideale kans om doelgericht een oplossing 
te zoeken voor de noden die er zijn. Toen dit werd aangekaart 
op de gemeenteraad, bleek de koper niet enkel de hoogste 
bieder maar had hij - raar maar waar - ook het beste voorstel 
gedaan. Ons voorstel om het andere stuk grond in dezelfde 
straat, dat later verkocht wordt, te voorzien voor senioren- of 
ouderenwoningen, blijft wel nog overeind.

Vanaf deze zomer biedt Telenet geen analoge tv meer aan in alle woonzorgcentra van het land. Om de 
bewoners van het woonzorgcentrum Kouterhof en de serviceflats toch nog tv te laten kijken, is het OCMW 
verplicht om over te schakelen naar digitale tv. Hiervoor zal men de bekabeling moeten nakijken en 
eventueel aanpassen. Ook oudere en dus niet geschikte toestellen moet men vervangen.
Door over te schakelen naar digitale tv is er een betere beeld- en geluidskwaliteit en kunnen de inwoners extra informatie raadplegen 
op hun tv zoals het weerbericht, het menu van het middagmaal, verjaardagen en de activiteitenkalender. Het OCMW zal ook extra 
inspanningen leveren om in de nabije toekomst de moderne communicatiemiddelen beschikbaar te stellen in zijn gebouwen. De 
N-VA is al langer vragende partij om internet aan te bieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum en de serviceflats. Wij 
kunnen dit initiatief alleen maar toejuichen.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
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20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


