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V.U. KOEN VAN HENDE, DENDERMONDESTEENWEG 829A, 9070 DESTELBERGEN

Uitgerekend op de dag van de jaarlijkse actie ‘Destelbergen Helemaal Schoon’ 
verloor de initiatiefnemer van deze actie, schepen Yves De Lausnay, de strijd tegen 
kanker. Ondanks zijn slepende ziekte bleef Yves actief meewerken aan een beter 
Destelbergen. Opgeven stond niet in zijn woordenboek. Het groot aantal aanwezigen 
op zijn pakkend afscheid maakte dan ook duidelijk dat Yves in zijn leven meer dan 
één steen in de rivier verlegde. N-VA Destelbergen wenst zowel zijn partner als zijn 
(politieke) familie sterkte in deze moeilijke tijden.

 Koen Van Hende
Voorzitter N-VA  
Destelbergen-Heusden

Nieuwe woningen, nieuwe uitdagingen
N-VA Destelbergen is begonnen met de voorbereiding van de verkie-
zingen van oktober 2018. Bij ons zijn niet de poppetjes of de postjes het 
belangrijkst maar wel het programma. Daar werken we momenteel met 
man en macht aan. Na zes jaar van relatieve stilstand moet de gemeente 
dringend werk maken van enkele belangrijke uitdagingen. 

Het voorbije jaar steeg het aantal  
woningen opmerkelijk. Deze trend zal de 
komende jaren nog toenemen met talrijke 
nieuwe woonuitbreidingsgebieden. Het 
is natuurlijk leuk om nieuwe bewoners te 
mogen ontvangen, maar dat brengt ook 
verantwoordelijkheden met zich mee. 

Is er in dit woningenaanbod ook aandacht 
voor jonge gezinnen en éénpersoons- 
gezinnen? En is dat voor hen ook finan-
cieel haalbaar? Wat met de te verwachten 
extra plaatsen in de kinderopvang en de 
schoolbanken? Wat met de extra druk 
voor onze sportclubs en de toename van 
het verkeer? Wordt er voldoende rekening 
gehouden met de oudere inwoners van 
onze gemeente? En zorgt het gemeente- 
bestuur voor voldoende serviceflats en 
assistentiewoningen? 

U leest het: vele moeilijke maar vooral 
boeiende vragen en uitdagingen. Heeft u 

een voorstel om leven, werken en ontspan-
nen in onze mooie gemeente aangenamer 
en aantrekkelijker te maken? Aarzel dan 
zeker niet om ons te contacteren.

N-VA quizt

Op vrijdag 2 
juni quizt onze 
N-VA-afdeling 
– in samen-
werking met 
Goossenaerts-
kring Destel-
bergen – in de 
Berghine onder het motto ‘Ken uw 
Gent(s)’. Zin om met vrienden of 
familie de strijd aan te gaan met 
de andere teams? Schrijf je dan 
vlug in, want er kunnen maximaal 
twintig ploegen deelnemen.

Elke ploeg moet vier personen  
tellen. Voor slechts 10 euro kan 
je je ploeg inschrijven. Stuur 
hiervoor een mailtje naar  
destelbergen@n-va.be.

N-VA spot vlaggen

Op 11 juli toert onze afdeling rond 
in de gemeente om leeuwen- 
vlaggen te spotten. Inwoners die op 
de Vlaamse feestdag de Vlaamse 
Leeuw uithangen, krijgen een 
kleine attentie. 

Heb je nog geen leeuwenvlag? 
Stuur dan een mail naar  
koen.vanhende@n-va.be  
en bestel je exemplaar.

VRIJDAG

2 juni 2017
20 uur
Berghine

Dendermondesteenweg  
439, Destelbergen

Ben Weyts wil Destelbergen op de fiets
Vlaams minister van mobiliteit Weyts blijft inzetten op milieuvriendelijker woon-
werkverkeer. In Destelbergen wordt de volgende drie jaar maar liefst 350 000 euro 
geïnvesteerd voor het fietspadtraject langs de N447 in het kader van de fietssnelweg 
Gent-Antwerpen.

Nieuwe bedden voor woonzorgcentrum p.2 N-VA houdt Destelbergen schoon p.3
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N-VA geeft Destelbergen een sociaal gelaat
Moderne bedden verhogen comfort en veiligheid
Woonzorgcentrum ‘Kouterhof ’ investeert in veiligheid en 
comfort voor de bewoners en het personeel. Over een periode 
van drie jaar (eind 2016 tot midden 2018) zullen alle 101 bedden 
vervangen worden door moderne elektrische hoog-laagbedden 
en bijhorende nachtkastjes. 

De bedden bieden zowel voor de bewoners van het woonzorg-
centrum als voor het personeel meer comfort en meer veiligheid. 
De zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de bewoners 
verhoogt. Door de bedden extra laag in te stellen, is de kans op 
letsels kleiner als iemand uit het bed valt. Bovendien bieden de 
bedden ergonomische voordelen voor het personeel: het verhogen 
of verlagen van het hoofd- en voeteinde en het verversen van het 
beddengoed is zo minder belastend voor de rug. 

Extra aandacht voor mondhygiëne
Tot voor kort werden bewoners van het woonzorgcentrum 
(WZC) met gebitsproblemen zoveel mogelijk doorverwezen 
naar hun eigen tandarts. Door gezondheids-, vervoers- of 
begeleidingsproblemen was dit echter niet altijd mogelijk. Voor 
dringende ingrepen in ons wooncentrum kon de tandarts maar 
beperkte behandelingen uitvoeren. 

De OCMW-raad heeft daarom besloten om samen te werken 
met het mobiele tandartsequipe van het Gerodent-project 
van het UZ Gent. Zij zullen een jaarlijkse controle doen bij de 
bewoners in het WZC. Indien nodig worden de nodige ingrepen 
lokaal uitgevoerd. De N-VA-fractie is ervan overtuigd de 
mondhygiëne en de daaraan gekoppelde levenskwaliteit en de 
algemene gezondheid van de bewoners zal verbeteren.

Nieuwjaarsreceptie  
lokt veel volk

Naar jaarlijkse traditie organiseerde N-VA Destelbergen- 
Heusden haar nieuwjaarsreceptie op de laatste zondag van 
januari. Een honderdtal leden en sympathisanten toostten 
samen met ons op een gezond en voorspoedig 2017. 

Gastspreker dit jaar was voormalig staatssecretaris Elke 
Sleurs. Zij had het onder andere over armoedebestrijding en 
de realisaties van zowel de federale als de Vlaamse regering. 
Hoewel mevrouw Sleurs ook nog in Gent verwacht werd, 
maakte ze graag tijd vrij voor een babbel met de aanwezi-
gen.

Afdelingsvoorzitter Koen Van Hende toonde zich strijd-
vaardig met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018. De N-VA-fractie kon de voorbije jaren al wegen op de 
besluitvorming en zal zowel in de gemeenteraad als in het 
OCMW constructief oppositie blijven voeren. 

OCMW verhuurt vanaf nu ook 
enkele zalen
Verenigingen in Destelbergen en Heusden zijn al lang vragende 
partij voor extra betaalbare zalen om activiteiten te organiseren. 
N-VA-fractievoorzitter Wim Raman en OCMW-raadslid  
Raymond Roels brachten de bal hiervoor aan het rollen. Daar-
door zijn naast de horeca- en gemeentezalen vanaf nu ook vier 
OCMW-zalen beschikbaar voor verenigingen. Alle zalen zijn 
enkel ter beschikking buiten de diensturen van het OCMW.

In de ‘grote zaal’ in het woonzorgcentrum Kouterhof in Heusden 
kunnen maximum 140 personen. De zaal kan ook opgesplitst wor-
den in twee aparte ruimtes van respectievelijk 40 en 100 personen.

In dienstencentrum De Reinaert in Destelbergen kunnen ver-
enigingen voortaan terecht in zalen Canteclaer (40 personen) en 
Hermelijn (80 personen). Zaal Bloesem (tegenover de ingang van 
het dienstencentrum) kan maximum 100 personen herbergen. Er 
is ook een keuken ter beschikking.

“Verenigingen krijgen 
extra, betaalbare  
ruimtes voor hun  
activiteiten.”
Wim Raman,  
N-VA-fractievoorzitter

 Niet enkel de gemeenteraadsfractie van de N-VA levert gedegen 
oppositiewerk. Ook onze OCMW-raadsleden Sofie Daninck,  
Hildegard Van Rompu en Raymond Roels wegen op het bestuur. 
Zij laten zich positief opmerken door een constructieve oppositie.
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Geen LAT-relatie voor bib en Villa Tuur
De nieuwe invulling van het bibliotheekfiliaal van Heusden, een combinatie van het Huis van het Kind en 
een jeugdbib, is volgens N-VA-raadslid De Baere geen perfecte match. Beiden hadden zeker naast elkaar 
kunnen bestaan, maar het schepencollege had geen oren naar ons alternatief (De Bloesem). Het resultaat is 
een wel erg duur paradepaardje.

De aanpassingswerken aan de Berghine voor onder meer Kind 
en Gezin werden in 2012 uitgevoerd en vielen tien procent 
duurder uit dan gepland. De kosten om de bib van Heusden om 
te vormen tot Villa Tuur bedroegen meer dan 80 000 euro. Het 
boekenaanbod in Heusden werd verder afgebouwd. Voor het 
ontlenen van ander materiaal dan jeugdliteratuur, moet u dus 
naar de hoofdbibliotheek van Destelbergen. 

Om deze redenen waren de N-VA-mandatarissen niet aanwezig 
op de openingsreceptie.  Tijdens het openingsweekend voerden 
we wel een ludieke actie. Bezoekers en voorbijgangers kregen een 
flyer met een woordje uitleg en een gesmaakt chocolaatje naar 
aanleiding van onze jaarlijkse valentijnsactie.

Villa Tuur verdringt bibliotheekfiliaal van Heusden 
De N-VA is een fan van het Huis van het Kind. Dat betekent een 
grote meerwaarde voor onze gemeente. Elf jaar geleden pleitten 
we overigens al voor een Sociaal Huis op een centrale locatie 
waar elke inwoner terechtkan voor sociale dienstverlening. 

Wat we wel vreemd vinden, is dat, in tegenstelling tot andere 
gemeenten, Het Huis van het Kind hier onder de afdeling Vrije 
Tijd valt en niet onder de bevoegdheid van het OCMW.

Ook sportief zet de N-VA haar beste 
beentje voor
Raadsleden Eva Rombaut, Dora Van Lyssebettens, Renaat De 
Sutter en Emmanuel Anciaux zetten samen met andere raads-
leden en vrienden hun beste beentje voor tijdens twee gala-
wedstrijden minivoetbal voor Mama Kivu. Deze organisatie is 
actief in Oost-Congo en ontvangt voor haar werk gemeentelijke 
subsidies. 

Eva, Dora en team 
verloren na een 
verdienstelijke 
wedstrijd met 7-1 
tegen de enthou-
siaste dames van 
VS Destelbergen. 
Renaat, Emmanuel 
en ploeggenoten 
mochten juichen  

na 2-1 winst tegen het jeugdig enthousiasme van de Speelplein-
werking-monitoren.

Ribbelmarkering maakt  
Meersstraat-Reinaertweg veiliger

De Reinaertweg -Meersstraat in Heusden heeft sinds kort  
ribbelmarkering of ‘multidots’ tussen de rijweg en het fietspad. 
De ribbeltjes waarschuwen de autobestuurder wanneer hij van de 
rijstrook afwijkt en te kort bij het fietspad komt. Schoolgaande 
kinderen, fietsers die naar de sporthal ‘Bergenmeers’ rijden of 
tussen de twee dorpskernen pendelen, maken gebruik van deze 
verbindingsweg. Vooral voor hen moet het veiligheidsgevoel 
verhogen. 

De aanpassing kwam er op voorstel van raadslid Eva Rombaut. 
De bedoeling is om op korte termijn het fietsen langs deze verbin-
dingsweg tussen Destelbergen en Heusden veiliger te maken.

Destelbergen/Heusden Helemaal Schoon
Ook dit jaar stond een enthousiaste ploeg van onze afdeling klaar om 
mee te helpen aan de traditionele grote opruimactie. Op zondag 19 
maart speurden de bekende gele jasjes de Heidestraat, Tramstraat en 
Heusdendorp af op zoek naar zwerfvuil. Jammer genoeg was de vangst 
alweer veel te groot.

 De N-VA koppelde de valentijnsactie aan een ludiek protest 
tegen het dure prestigeproject.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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