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Voorwoord

2018, het jaar van de verandering?
Als voorzitter van N-VA Destelbergen-Heusden maak ik u graag onze allerbeste wensen over. Een goede
gezondheid, vreugde, plezier, … zowel persoonlijk als op professioneel vlak.
Wij wensen u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen. Met N-VA Destelbergen-Heusden willen wij daar graag
voor zorgen: een veilige en welvarende gemeente.
Mag ik u vragen om alvast verkiezingszondag 14 oktober 2018
aan te kruisen in uw agenda?
Momenteel leggen we de laatste hand aan zowel ons programma
als aan onze lijst. We willen u een aanbod doen met concrete
voorstellen en duidelijke keuzes.
In 2012 schonken jullie ons al massaal jullie vertrouwen. De
voorbije vijf jaar heeft onze ploeg constructief oppositie gevoerd,
alternatieven aangedragen, gewogen op de meerderheid. Wij
hopen dat we in oktober als eerste partij nog méér voor Destelbergen-Heusden kunnen betekenen!

Goed en doordacht bestuur

Want het minste wat u kan verwachten, is goed en doordacht
bestuur. Ik denk dat het echt niet te veel gevraagd is dat diensten
die met uw centen werken, dit op een weloverwogen en transparante manier doen.

Wanneer dit huisblad in uw brievenbus valt, weten we of de vaak
beloofde transparantie in verband met het OCMW er gekomen
is. Wat onze fractie vraagt, is duidelijkheid. Wij willen dat het
OCMW werkt volgens de wettelijke bepalingen.
Na de parkeerkaart voor zorgverstrekkers zorgde onze fractie
ook dat de voltallige gemeenteraad zich bereid verklaarde om in
te stappen in het ‘European Disability Card’-project.
Tenslotte wil ik u uitnodigen op onze nieuwjaarsreceptie op
zondag 21 januari. Vanaf 11 uur staan we klaar met een fris
drankje en een lekker hapje. Dit jaar komt niemand minder
dan Peter De Roover op bezoek. Deze bevlogen spreker is N-VA-Kamerfractieleider en
erevoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging.
Een aanrader!
Met vriendelijke
Koen Van Hende
Voorzitter N-VA Destelbergen-Heusden

Dirk Robert herverkozen
tot voorzitter Arrondissementeel Bestuur
Dirk Robert, bestuurslid van onze
afdeling, werd midden oktober
herverkozen als voorzitter van
het arrondissementeel bestuur
van Gent-Eeklo. Proficiat Dirk!
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Nog enkele tussenkomsten van
onze gemeenteraadsleden:
Zone 30 in de Magerstraat

De ongelukkig gekozen plaats voor het verkeersbord van
zone 30 aan de Magerstraat zorgt voor onduidelijkheid.
N-VA-raadslid Anciaux vroeg de verantwoordelijke schepen om de signalisatie op het wegdek aan te brengen. De
schepen had hier wel oren naar en beloofde het nodige te
doen.

Pad naar oorlogsmonument gesneuveld

Behoud dienstverlening containerpark
Op de gemeenteraad van oktober kwam de statutenwijziging van Ivago aan bod.
Het viel de N-VA-fractie op dat het bezoekersaandeel van niet-inwoners op het recyclagepark van Destelbergen bleef stijgen. Hun
aandeel gaat van 20 procent naar 30 procent. Vooral groenafval
kende een grote toename. N-VA-raadslid Wim Raman kaartte dit
fenomeen in het verleden reeds verschillende keren aan. Hij drong
er ook nu weer op aan dat er een financiële tegemoetkoming zou
komen voor het Gentse aandeel. Hij vroeg de bevoegde schepen om
zeker geen maatregelen te nemen die nadelig zijn voor onze eigen
inwoners en het gebruiksgemak zouden verminderen.

Raadslid Anciaux kaartte in oktober de belabberde staat
van het pad naar het Heusdens oorlogsmonument aan.
De tegels zij al jaren gebroken of ontbreken. De gemeente
beloofde een snelle aanpak voor de herdenkingen van
november. Jammer genoeg is er nog steeds niets gebeurd.

Geluidsmetingen?

Raadslid Van Lyssebettens vroeg op de gemeenteraad
van oktober nog maar eens naar de geluidsmetingen die
gepland waren in de buurt van de Schaapsdam en Hanekamlos. De bevoegde schepen reageerde dat ze van de
expert nog steeds geen metingen of resultaten ontvangen
had. Wel zou reeds de belofte gedaan zijn een informatieavond te organiseren voor de buurt. Deze belofte is niet in
dovemansoren gevallen.

European Disability Card in Destelbergen
Op de gemeenteraad van november stelde raadslid Anciaux voor
dat onze gemeente zou instappen in het “European Disability
Card”-project. Deze gratis kaart biedt aan personen met een al dan
niet zichtbare handicap de mogelijkheid diverse voordelen te genieten van financiële of praktische aard bij culturele, sportieve of
gemeentelijke activiteiten.
De uitwerking van die voordelen wordt door de deelnemende organisatoren
volledig zelf gekozen. Het invoeren van deze kaart draagt bij tot een inclusievere
samenleving. Ze beperkt voor de betrokken doelgroep de rompslomp van het
steeds weer uitvoerig moeten bewijzen van de bewuste handicap.Het initiatief van
raadslid Anciaux werd unaniem goedgekeurd.

Alweer een gesmaakt eetfestijn
Op zondagmiddag 15 oktober liep de
pas gerenoveerde zaal “De Berghine”
aardig vol voor ons jaarlijkse eetfestijn.
De ideale gelegenheid om een babbeltje
te slaan met de gemeenteraadsleden,
OCMW-raadsleden en bestuursleden.
Ongeveer 200 leden, sympathisanten en
vrienden schoven aan. Het uitgebreide
buffet en de visschotel konden de aanwezigen bekoren en dat smaakte naar meer.
Graag tot volgend jaar dus, voor een
volgende editie.

destelbergen@n-va.be
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Start verkiezingen
2018 met gezellig
samenzijn
Op zondag 3 september staken de
bestuursleden van de afdeling de
koppen bij mekaar om de krijtlijnen uit
te zetten voor de voorbereiding van de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Nadien werden partners en kroost
uitgenodigd voor een gezellig samenzijn
bij een heerlijke barbecue. Wij zijn er
alvast klaar voor.
Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel niet
contact op te nemen met onze mandatarissen of
bestuursleden. Zij zijn altijd bereid te luisteren.

Winterdorp Destelbergen:
mooie opbrengst
Warmste Week
In het kader van de Warmste Week van Studio
Brussel toonde ons bestuur ook zijn warmste
hart. De chocosticks ten voordele van Hartekamp vzw en De zonnebloemblaadjes gingen
vlot over de toon-bank. In amper drie uur tijd
was onze voorraad uitverkocht. Zo kunnen we
300 euro storten voor deze goede doelen.
Bedankt voor jullie steun!

( Op de foto: Emmanuel Anciaux, Marc Boxstaele, David De Baere, Theo Verleijen,
Yvan Van Damme, Bruno Casteur, Gaby Geldolf, Roland Kerckaert, Pieter Van
Damme, Andy Van Steenkiste, Mia Vantomme, Renaat De Sutter, Eva Rombaut,
Sofie Daninck, Koenraad de Boever, Koen Van Hende, Raymond Roels, Dora Van
Lyssebettens, Wim Raman)

Voor een transparant OCMW
Uit recent onderzoek bij het OCMW blijken ernstige onregelmatigheden in de
diensten. Vanuit de oppositie vroeg de N-VA in de gemeenteraad een volledige,
externe audit van het OCMW. Volgens de meerderheid moeten maatregelen
worden beslist in de OCMW-raad.
Wim Raman, N-VA: “De oppositiepartijen willen er zeker van zijn dat het
OCMW werkt conform de decretale
bepalingen. Dat er een controlesysteem
bestaat dat door de medewerkers is gekend en wordt toegepast, dat er controles
worden uitgevoerd en dat hier jaarlijks
over wordt gerapporteerd.”
Na het auditverslag weten we dat dit niet
of onvoldoende gebeurt.

Hildegard Van Rompu dit voor de N-VA
verder opvolgen.

De OCMW-voorzitster ging akkoord
met de eis van de oppositie om alle
relevante informatie ter beschikking
te stellen aan de OCMW-raadsleden.
De discussie zal in alle transparantie
gevoerd worden in de OCMW-raad,
waar Raymond Roels, Sofie Daninck en

Wordt dus vervolgd.

Na deze bespreking zal de oppositie
bepalen of verdere stappen noodzakelijk
zijn. “In elk geval willen we ernstige en
doortastende maatregelen,” besluit Wim
Raman, “Want na dit vernietigende
auditrapport hebben de mensen van
Destelbergen en Heusden daar recht op.”

www.n-va.be/destelbergen

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

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,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 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.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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