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www.n-va.be/destelbergen

Tijdens de OCMW-raad van april nam Lieve Coppens om professionele  
redenen ontslag als OCMW-raadslid. Ze wordt opgevolgd door onze  
partijgenoot Sofie Daninck. Sofie werd beëdigd als OCMW-raadslid op  
de gemeenteraad van 21 mei.

Sofie Daninck is moeder van drie kinderen en werkt als kwaliteitscoördinator voor 
de Vrouwenkliniek in het UZ Gent. Door haar professionele carrière, maar ook 
als dochter van een verzorgende in de ouderenzorg, ligt de sociale sector in haar 
interesseveld. Vanuit dit standpunt en deze ideologie neemt ze met veel plezier en 
zin de taak van Lieve Coppens over. 
In onze gemeente is Sofie actief als voorzitter van de dr. J. Goossenaertskring 
en zit ze in het bestuur van de lokale vtbKultuur-afdeling. Ze was lid van het 
dagelijks bestuur van de Cultuurraad, maar moet deze functie neerleggen na het 
opnemen van haar politiek mandaat. Verder is ze actief voor de Vlaamse Organi-
satie van Vroedvrouwen (VLOV).

CONCRETE OPLOSSINGEN VOOR HULPBEHOEVENDEN
“Ik kan me voorstellen dat deze beslissing voor Lieve niet gemakkelijk was”, zegt 
Sofie. “Daarom wil ik haar eerst en vooral bedanken voor haar inzet voor het 
OCMW in onze gemeente. Ik hoop een waardige vervanger voor haar te zijn.”

Sofie streeft naar concrete oplossingen die hulpbehoevenden binnen de moge-
lijkheden van het OCMW kunnen helpen: “Het OCMW is een open huis, ook 
voor mensen met vragen, want aankloppen bij het OCMW doe je niet zomaar. 
Als nieuw OCMW-raadslid wil ik de overheveling van de bevoegdheden naar de 
gemeente op een correcte manier laten gebeuren. De hulpvragers mogen daarvan 
niet de dupe zijn. Hierop zal ik nauwgezet toezien.”

Nieuw OCMW-raadslid  
Sofie Daninck: “Het OCMW  
moet een open huis zijn”

Familiedag  
Neeltje Jans 
Zaterdag 29 augustus

Sigmaplannen, stormvloeden, 
ijskappen die smelten. We 
worden er de laatste decen-
nia regelmatig aan herinnerd 
dat de natuur haar eigen 
gang gaat. De Nederlanders 
strijden al eeuwenlang tegen 
het water. 

Hun visie kan je op zaterdag 
29 augustus op onze tweede 
familiedag bewonderen. Dan 
bezoeken we het Deltapark 
Neeltje Jans, inclusief rond-
vaart op de Oosterschelde. 
Voor de kinderen is er een 
speeltuin.

Deelname: 55 euro per 
persoon (busreis, toegang en 
lunch inbegrepen)
Kinderen onder 5 jaar:  
16,50 euro

Vertrek met bus aan de bib 
van Destelbergen om 8 uur. 

Inschrijving via overschrijving 
vóór 15 augustus op  
BE57 4494 5966 9135.  
Steeds verwittigen via  
emmanuel.anciaux@n-va.be of 
0475 82 56 49.

Sofie Daninck

11 juli:  
Destelbergen en Heusden vlagt

Ook dit jaar bezorgt onze afdeling op 
11 juli een kleine attentie bij u thuis, 
wanneer u de Vlaamse Leeuw-vlag 
laat klauwen.
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www.n-va.be/destelbergendestelbergen@n-va.be

N-VA Destelbergen-Heusden volgt al een aantal jaren achter de schermen de aanpak van het Zeeschelde- 
dossier. Omdat sommige fracties in Gent, die voorheen dit dossier zelfs niet opvolgden, plots politiek garen 
willen spinnen en andere fracties plots een bocht van 180 graden maakten, geven we op deze pagina graag  
een stand van zaken.

Het voorstel van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) om een sluis te bouwen 
in Heusden zorgt al jaren voor beroering bij het lokale buurtcomité Gezwint 
en Natuurpunt. W&Z ziet de sluis als oplossing om de zone van Heusden 
tot Gent beter te beschermen tegen overstromingen. Maar het buurtcomité 
haalt een aantal ecologisch onderbouwde argumenten aan, met name het 
behoud van de unieke zoetwatergetijdenwerking. Op 19 april organiseer-
den zij hierover nog een actiedag. 

COMMUNICATIE EN INSPRAAK MOETEN BETER
Het valt de N-VA op dat W&Z in dit dossier de laatste tijd zeer krampach-
tig communiceert. Van inspraakmogelijkheden door belangengroepen en 
bevolking zien we weinig concreet bewijs. Daarnaast stelden we vast dat 
sommige technische opties tijdens de milieu-effectrapportage van dit project 
al op voorhand (zonder veel argumenten) werden afgedaan als te duur of niet technisch haalbaar. Ook bracht 
OVAM, de bevoegde gewestelijke instantie voor (water)bodemverontreiniging, geen advies uit over het risico bij de 
keuze voor een technisch alternatief. 

GEMEENTE VERSCHUILT ZICH NIET LANGER ACHTER GENTSE VISIE
Tijdens de gemeenteraad in Destelbergen bracht de N-VA dit dossier al meermaals op de agenda. Na veel aandrin-
gen, ook door de hogervermelde belangengroepen, heeft het schepencollege eindelijk zelf initiatief genomen. Men 
verschuilt zich niet langer achter de ‘grote broer Gent’, waardoor op zijn minst een open dialoog met alle belangheb-
benden opgestart kan worden. OVAM is intussen ook in gang geschoten en stelt een onderzoek in. 

We zijn dan ook verheugd dat N-VA-minister Ben Weyts dit dossier naar zich toe trekt. Op deze manier kunnen 
waardevolle technische alternatieven voor de enorm dure sluis, zoals onder meer bepleit door Natuurpunt, ten volle 
en in alle openheid onderzocht worden op alle criteria. 

SAMEN ZOEKEN NAAR EEN DUURZAME, FINANCIEEL AANVAARDBARE OPLOSSING
N-VA Destelbergen-Heusden is graag bereid verder mee te zoeken naar een duurzame oplossing. Terwijl de ecologi-
sche en recreatieve motieven al worden behartigd door diverse belangengroepen, vinden wij het van groot belang 
dat er een financieel aanvaardbare oplossing komt, die bescherming biedt tegen overstroming. Die oplossing wordt, 
in financieel moeilijke tijden, immers door ons allemaal mee betaald.

Moet er een sluis gebouwd worden in Heusden?
Al eind 2009 uitte het gemeentebestuur haar belang-
stelling om het Kwartier Beervelde te kopen. Zes jaar 
later is de gemeente nog steeds geen eigenaar van 
Campus Haenhout. Ondertussen leerden we dat dit 
aanslepende dossier de Destelbergenaar nog eens  
300 000 euro extra zal kosten. 

De oorspronkelijke waardebepaling van het domein 
is al verlopen, waardoor de nieuwe aankoopsom met 
10 procent steeg. Onze fractie vroeg dan ook aan het 
schepencollege wat het kostenplaatje voor de gemeen-
te is als zij dit militaire domein wil verwerven. Naast 
de huidige schatting van 3,3 miljoen zouden daar im-
mers nog de wederbeleggings- en wachtvergoeding bovenop komen, de kosten van juridisch advies, de opmaak 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan en andere dossierkosten.

De gemeente kon ons hierop geen antwoord geven, waardoor de totale kostprijs van de aankoop nog steeds een 
raadsel blijft voor de belastingbetaler.

Kwartier Beervelde: De kosten lopen op

De gemeente die 450 000 euro geeft aan één sportclub 
voor haar infrastructuur: dat is geen klein bier. Het 
is dan ook logisch dat die beslissing niet afhangt van 
de willekeur van het schepencollege. Het advies van 
de sportraad zou hierin een belangrijke rol moeten 
spelen. Helaas ziet de Destelbergse meerderheid dat 
anders.

In de sportraad zijn alle Destelbergse sportclubs 
vertegenwoordigd. De werking ervan is ook duidelijk 
gereglementeerd. De N-VA vindt het dan ook schrij-
nend dat het recht op inspraak en het formuleren van 
een advies over sport hautain genegeerd wordt door 
huidige coalitie.

WORDT SAMENWERKING EEN VERGIFTIGD GESCHENK?
Een gedetailleerd subsidiedossier voor FC Destelbergen kon het college bijvoorbeeld niet voorleggen. Wat indien 
er zich geschillen voordoen met de aannemers? Wat als de geraamde kosten overschreden worden? Onze fractie is 
terecht bezorgd over de financiële consequenties voor de voetbalclub als deze samenwerkingsovereenkomst een 
vergiftigd geschenk wordt.
Voor de financiering van het kunstgrasveld vond het gemeentebestuur het niet nodig om tijdig in te tekenen op 
subsidies van de Vlaamse overheid. Zo loopt Destelbergen 30 procent van de prijs voor de aanleg en het onder-
houd van het veld mis.
Overal in Vlaanderen moeten gemeentebesturen de vinger op de knip houden, maar in Destelbergen blijkbaar 
niet. Dat verklaart wellicht waarom de gemeentelijke belastingen die u betaalt sinds 2012 spectaculair stegen.

De voormalige gronden van de gemeentelijke technische diensten 
aan de A. Degrootestraat zijn een ideale locatie voor serviceflats of 
ouderenwoningen. Dat zei de N-VA-fractie al begin 2013, toen het 
schepencollege aankondigde de gronden te willen verkopen. Twee 
jaar later komt er eindelijk schot in de zaak.
Fractieleider Wim Raman nam in die tijd iedere gelegenheid te 
baat om het N-VA-voorstel in de verf te zetten. Op de gemeente-
raad van mei kreeg onze fractie alvast de mondelinge belofte van 
het college dat er met ons voorstel rekening zal worden gehouden 
bij de definitieve verkoop. De N-VA volgt dit verder op, in de hoop 
dat de gemeente de daad bij het woord voegt.

Hou alvast  
deze vrijdagavond  
vrij in uw kalender! 

Subsidies voor FC Destelbergen: een dossier vol gemiste kansen

A. Degrootestraat: ideale plek voor seniorenwoningen

Moet u nog eens 300 000 euro extra 
ophoesten voor de aankoop van 

Campus Haenhout?

Dossier  

ZeeschelDe

16 oktober: jaarlijks N-VA-eetfestijn
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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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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:     /     /

287_15D_Destelbergen.indd   3 8/06/2015   11:30:37


