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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste inwoner 

Het is nu al meer dan een jaar geleden 
dat we naar de stembus trokken voor 
een nieuw gemeentebestuur. Het nieuwe 
bestuur gaat verder op het elan van 
meer betrokkenheid bij de inwoners.  
Zo blijven we het beleid afstemmen op 
uw noden.
 
Via de enquête #watbeliefteru9070 
kwamen we te weten wat er allemaal 
bij u leeft. Bijna 600 inwoners hebben 
hun mening te kennen geven. Op de 
belangrijke vraag hoe aangenaam het is 
om in onze gemeente te wonen, gaven 
zij een score van 8,1 op 10. Het is dus 
goed wonen in Destelbergen-Heusden, 
maar er is nog marge voor verbetering. 
Vanuit de resultaten van de enquête,  
die iedereen kan raadplegen op de 
gemeentelijke website, kan de beleids-
ploeg nu een plan opmaken om de 
noden naar best vermogen in te vullen. 

Het is uitdrukkelijk onze bedoeling 
om in dialoog te blijven gaan met alle 
inwoners. Daarom organiseren we in de 
drie dorpskernen weer dialoogsessies. 
Die bieden ons ook de gelegenheid om 
meer duiding te geven bij de impact van 
het nieuwe Vlaamse regeerakkoord op 
onze gemeente.

En uiteraard zitten we ook op het vlak 
van activiteiten niet stil. Deze zomer kon 
u alweer genieten van tal van kermissen 
en wijkkermissen, dankzij de inzet van 
vele vrijwilligers. Voor N-VA Destelbergen- 
Heusden was het jaarlijkse mossel- 
festijn weer een succes. En we kijken 
al uit naar onze nieuwjaarsreceptie, die 
traditioneel eind januari zal plaatsvinden. 
Bij deze nodig ik u allen van harte uit! 
Intussen wens ik u alvast een prettig 
eindejaar en veel leesgenot met dit  
huis-aan-huisblad.

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Zondag 26 januari 
Berghine,  

Dendermondesteenweg 437,  
Destelbergen

Hef samen met ons  
het glas op 2020

Ontbijt vanaf 9 uur
Receptie vanaf 10.30 uur

N-VA Destelbergen-Heusden nodigt u naar goede traditie graag  
uit op haar nieuwjaarsreceptie. 

Schuif mee aan voor een verzorgd en uitgebreid ontbijt. Volwassenen betalen daarvoor  
15 euro (inclusief cava). Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar vragen we 7 euro. Om 11 uur 
biedt ons bestuur u een receptie aan. Gastspreker is dit jaar niemand minder dan  
N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys. 

Inschrijven kan tot 20 januari via het invulformulier op www.n-va.be/destelbergen, met  
een mailtje naar destelbergen@n-va.be of telefonisch op 0497 97 92 22. Schrijf het  
bedrag over op rekening BE57 4494 5966 9135 van N-VA Destelbergen met vermelding 
van het aantal ontbijters.

N-VA Destelbergen-Heusden in actie

 Schepen Eva Rombaut 
ondertekende het charter 
van ‘Gezonde Gemeente’.

 De gemeente schonk 
500 euro aan Think 
Pink. Vier lingerie- 
winkels organiseerden 
een inzamelactie om  
borstkankerpreventie te 
ondersteunen.

 Schepen Renaat  
De Sutter feliciteerde 
onze oudste inwoonster 
Elza Roels, die op  
1 december 106  
kaarsjes uitblies.  
Proficiat, Elza!
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Bibliotheek krijgt Taalpunt Nederlands en Makkelijk Lezen Plein
Sinds 6 september heeft de Destelbergse bib een Taalpunt Nederlands voor anderstalige volwassenen en een 
Makkelijk Lezen Plein (MLP) voor de jeugd. 

Kinderen van 8 tot 13 jaar die lezen niet zo leuk of gemakkelijk vinden, kunnen 
terecht op het Makkelijk Lezen Plein. Daar vinden ze makkelijk leesbare boeken, 
informatieve boeken in eenvoudige taal en met veel plaatjes, luisterboeken en 
daisy-boeken (ingelezen leesboeken), informatieve dvd’s, verfilmde jeugdboeken ... 

Het Taalpunt Nederlands is er dan weer voor de nieuwkomers en anderstaligen in 
onze gemeente. Zij vinden er extra oefen- of leesmateriaal om hun Nederlands bij te 
spijkeren.

N-VA Destelbergen-Heusden 
steunt Warmste Week
Ook dit jaar toont onze afdeling haar warmste 
hart. De opbrengst van onze tombola gaat naar het 
Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) 
De Steijger uit de Kerkham in Destelbergen.

De tombola die we tijdens ons jaarlijks mossel- 
festijn organiseerden, bracht aardig wat op. 
Die opbrengst verhoogden we tot 500 euro en 
die schenken we aan CAR De Steijger. Dat is 
een een ambulante dienst voor onderzoek en 
behandeling van kinderen met bijvoorbeeld 
autisme of een mentale beperking. De dienst werk intensief 
samen met kinderdagverblijf De Steijgertjes, dat een deel van zijn 
plaatsen voorbehoudt voor kinderen met een zorgbehoefte. 

“We kozen bewust voor CAR De Steijger”, verduidelijkt schepen 
Eva Rombaut. “Zij zijn het enige goede doel uit onze gemeente dat 
deelneemt aan de Warmste Week en zijn bovendien partner van 
ons Huis van het Kind, Villa Tuur.”

•  Schepen van Lokale Economie  
(inclusief Land- en Tuinbouw), Fees-
telijkheden en Toerisme, Patrimonium 
en Facility Services, Informatica, 
Kerkfabrieken, Senioren 

•  wim.raman@n-va.be

•  Schepen van Ruimtelijke Ordening en 
Woonbeleid, Sociale Huisvesting, Beleids-
visies, Opvolging Ruimtelijke Uitvoerings-
plannen, Openbare Werken, Ceremonies

•  Lid raad van bestuur Ivago
•  Lid regionaal adviescomité centrum Farys
•  Lid bekkenbestuur Beneden-Schelde
•   renaat.desutter@n-va.be

Renaat De Sutter

•  Schepen van Sociale Zaken, Welzijn, 
Volksgezondheid, Zorgband, Jeugd en de 
materie die in de vorige bestuursperiode tot 
de bevoegdheid van de OCMW-voorzitter 
behoorde

•  Lid raad van bestuur Zorgband, Provinciaal 
Zorgcentrum Lemberge en Volkshaard

• eva.rombaut@n-va.be

•  Fractievoorzitter N-VA
•  Voorzitter commissie Mobiliteit
•  Lid politieraad Rhode en Schelde
•  Lid commissie Algemeen Beleid en 

Financiën
•  Lid IGS
•  Lid commissie Deontologie
•  emmanuel.anciaux@n-va.be

Emmanuel Anciaux

Wie is wie in de N-VA-fractie?

Succesvolle editie van ons  
jaarlijks mosselfestijn
Op zaterdag 28 september zorgden meer dan 220 leden, 
sympathisanten en bestuursleden voor een barstensvol JGC. 
Samen genoten we van heerlijke mosselen, een halve kip of een 
rijkelijke visschotel. De bediening was vlot, de sfeer opperbest.

Een gesmaakte editie!

Eva RombautWim Raman
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Warme William aan Villa Tuur
U hebt het misschien ook opgemerkt. In het weekend van 21 september zat Warme William op 
een bankje aan Villa Tuur in Axminsterhof in Heusden. 

Warme William is een initiatief van het Fonds GavoorGeluk om de veerkracht en het mentaal 
welzijn bij kinderen en jongeren te versterken. De blauwe beer wil mensen aanmoedigen om er te 
zijn voor anderen en een luisterend oor te bieden.

Schepen Eva Rombaut, bevoegd voor Jeugd en Welzijn, is een groot voorstander van het initiatief. 
“Oprecht aandacht hebben voor wie zich minder goed in zijn vel voelt, zeker voor jongeren en 
kinderen. Daar gaat het om.”

Enquête #watbeliefteru9070 krijgt  
vervolg via participatiestudio’s
De eerste twee participatiestudio’s naar aanleiding van de burgerenquête zijn 
achter de rug. Ze toonden aan dat vooral verkeersveiligheid en een duidelijke 
communicatie hoog op de agenda staan. 

Ter voorbereiding op het gemeentelijk meerjarenplan organiseerde het gemeentebestuur een 
inspraaktraject voor alle inwoners. De bedoeling is om via dialoog zowel de voorstellen van het 
gemeentebestuur als de ideeën van de inwoners samen te brengen. Zo willen we komen tot geza-
menlijke initiatieven en het draagvlak voor het gemeentelijke beleid vergroten. De samenkomsten 
leverden heel wat nuttige informatie op, die het schepencollege zeker meeneemt.

 Gemeenteraadslid Hildegard 
Van Rompu en schepenen Renaat 
De Sutter en Eva Rombaut teken-
den present voor de participatie-
studio’s.

 Warme William kreeg het 
gezelschap van schepen Eva 
Rombaut en Delfien Versaevel, 
coördinator van Villa Tuur.

•  Fractievoorzitter N-VA
•  Voorzitter commissie Mobiliteit
•  Lid politieraad Rhode en Schelde
•  Lid commissie Algemeen Beleid en 

Financiën
•  Lid IGS
•  Lid commissie Deontologie
•  emmanuel.anciaux@n-va.be

•  Gemeenteraadslid
•  Ondervoorzitter N-VA Destelbergen- 

Heusden
•  Voorzitter commissie Leefmilieu
•  Voorzitter commissie Algemeen Beleid 

en Financiën
•  Lid commissie Mobiliteit
•  koen.vanhende@destelbergen.be

•  Gemeenteraadslid
•  Lokaal overlegplatform kinderopvang
•  Lid commissie Deontologie
•  Lid IGS
•  hildegard.vanrompu@n-va.be

•  Lid bijzonder comité sociale dienst
•  Penningmeester N-VA Destelbergen- 

Heusden
•  Voorzitter kerkfabriek Onze-Lieve- 

Vrouw ter Sneeuw Destelbergen
•  Lid van VL@S, Velt en Tuinhier
•  Lid van de kredietcommissie van het 

energiehuis Veneco
•  raymond.roels@n-va.be

Emmanuel Anciaux Koen Van Hende Hildegard Van Rompu Raymond Roels

Oplossing voor sluikstort aan Q8
Het sluikstorten aan de TAE-site (Q8) is gestopt: de kledingcontainers 
zijn weggehaald en er is een parkeerverbod voor vrachtwagens.

Net als vele andere inwoners stoorde Wim Raman zich danig aan het 
sluikstortprobleem op de TAE-site. Hij was dan ook de drijvende kracht 
achter de inspanningen om tot een oplossing te komen. Hopelijk blijft de 
site voortaan proper. Tegelijk maken we het er ook veiliger voor klanten 
van de omliggende supermarkten door er 
een voet- en fietspad aan te leggen.

Verkeersveiligheid  
verenigt partijen
Dat verkeersveiligheid geen grenzen kent, blijkt ook  
op de gemeentelijke commissie Mobiliteit. De samen- 
horigheid over de partijgrenzen heen is er groot. 
Iedereen is het erover eens dat er actie nodig is voor 
de gevaarlijke (kruis)punten in onze gemeente,  
zoals het kruispunt Meersstraat-Hooistraat en het 
kruisputn Dendermondesteenweg-Hoogstraat. 
Wordt dus zeker vervolgd.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

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

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


