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Beste inwoner
Microsoft-oprichter Bill Gates hield in 2015 al een betoog
waarin hij waarschuwde voor een wereldwijde uitbraak van
een virus. Hij beweerde dat we op dat moment beter
voorbereid waren op een oorlog, dan op een pandemie.

Keuzes maken
Wat het coronavirus ons leert, is dat we eigenlijk hinken op
twee gedachten. Kiezen we voor de algemene gezondheid of
proberen we een economische catastrofe te vermijden? In
deze barre tijden krijgen we het ook al niet warm van het
politiek spektakel op federaal niveau. Lokaal werken we op
volle kracht om beide gedachten met elkaar te verzoenen.
Hoe kunnen we onze lokale economie zoveel mogelijk
ondersteunen zonder het virus verder te verspreiden?

We moeten denken aan onze nabije en verdere toekomst.
Op korte termijn moet de gemeente een relanceplan
opmaken, activiteiten uitstellen en nadenken over hoe
we de meest kwetsbare groepen kunnen ondersteunen,
want de coronacrisis raakt vooral hen zwaar. Op langere
termijn zijn er investeringen in infrastructuur nodig.
Je leest er verder in dit blad meer over.
Net als vele andere verenigingen heeft ook de N-VA
moeten snoeien in de activiteiten. Ons jaarlijks eetfestijn
in het najaar is noodgedwongen afgelast. Toch hopen we
jullie in goede gezondheid te mogen ontvangen op onze
nieuwjaarsreceptie, op de laatste zondag van januari.
Hou het intussen veilig en gezond!

Toekomstgericht denken
Op het moment van schrijven zijn er 122 besmettingen
vastgesteld in onze gemeente. Dat betekent dus dat het virus
niet enkel ronddwaalt in de grootsteden.

Knip in Zevensterrede
De Zevensterrede in Destelbergen werd eind september onderbroken
richting Bergenkruis. Die maatregel moet de veiligheid van de
omwonenden verhogen. Zij vroegen al jaren via een petitie om de
ingreep omdat zwakke weggebruikers de weg vaak gebruiken.
“De onverharde wegel werd in het verleden als sluipweg gebruikt en
raakte steeds meer beschadigd door gemotoriseerd verkeer. Onze fractie
kaartte het probleem in de vorige legislatuur al meerdere keren aan
op de mobiliteitscommissie. Dat het er nu eindelijk van gekomen is,
kunnen we alleen maar toejuichen”, zegt onze voorzitter van de
mobiliteitscommissie Emmanuel Anciaux.
Ook Wim Raman, schepen van Toerisme en Patrimonium, is tevreden
met de ingreep. “De ruime zone rond Bergenkruis, met haar onverharde
verbindingswegen, blijft nu voorbehouden voor wandelaars en fietsers.
Zij kunnen er in alle rust, en gevrijwaard van stof en lawaai, genieten.”

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 27 oktober.

Christ De Baere
Voorzitter
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Relanceplan: oppositie laat 22.000 euro liever links liggen
De coronacrisis treft ook onze gemeente hard: tijdelijke werkloosheid, vermindering van de werkzaamheden bij zelfstandigen,
achterstallige facturen enzovoort. Daarom trok de Vlaamse overheid 22.000 euro extra uit voor kwetsbare groepen in
Destelbergen en Heusden. Een mooi gebaar dat we snel moesten aanvaarden, hoewel de oppositie op de rem ging staan.
De extra middelen moesten voor 30 september aangevraagd
worden via een voorbeeldreglement.

De maatschappelijk werkers in het Sociaal Huis kunnen daarbij
helpen.

“We willen de koopkracht verhogen van huishoudens met
ernstig inkomensverlies omwille van de coronacrisis. Zij
bevinden zich in een specifieke noodsituatie”, zegt schepen
van Sociale Zaken Eva Rombaut. “Doordat de bonnen lokaal
uitgegeven moeten worden, ondersteunen we op die manier ook
onze lokale handelaars.”

Kritiek vanuit oppositie

Welzijnsbon
Er werd beslist om een welzijnsbon ter waarde van 20 euro per
persoon ter beschikking te stellen. De bon kan aangevraagd
worden door:
• Personen met een handicap
• Personen met een inkomensgarantie voor ouderen
• Personen met aanvullende steun
• Personen die door Fluvius/Farys geschorst dreigen te worden

Enkele oppositiepartijen waren het daar duidelijk niet mee eens.
Volgens hen konden de extra middelen gerichter en effectiever
ingezet worden ter ondersteuning van gezinnen in armoede.
De welzijnsbonnen waren in hun ogen een slecht idee.
Nochtans is het verplicht om het toegekende bedrag door
middel van bonnen te verdelen. Als een gemeente afwijkt van
die toekenningsvoorwaarden, loopt ze de premie mis.
“Elke vorm van steun die kwetsbare groepen kan helpen,
moeten we aanvaarden. Zo kan iedereen het hoofd bieden aan
deze crisis”, stelt schepen Eva Rombaut, die de ongefundeerde
kritiek van de oppositiebanken betreurt.
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Het gemeentebestuur nam de afgelopen maanden gelukkig wel al een aantal andere maatregelen om de gevolgen van de
coronacrisis op te vangen.

€

€
Toeslag van 50 euro per maand (juli t.e.m.
december) voor mensen met een leefloon

Voorschot op werkloosheidsuitkering of
overbruggingskrediet

Doorverwijzing naar Dyzo voor zelfstandigen in
moeilijkheden

Verruiming in het aanbod van voedselpakketten

Eva Rombaut
Schepen van Sociale Zaken

Algemene covidpremie voor tussenkomst huur,
energieverbruik, digitale ondersteuning,…

destelbergen@n-va.be
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Nieuwe gemeenteschool
onderdeel van ‘masterplan’
De bouw van een nieuwe gemeenteschool bood ons de kans
om meteen ook na te denken over een herinrichting van de
schoolomgeving en het dorpscentrum. In het ‘Masterplan
Schoolomgeving Destelbergen’ staat neergepend hoe de
nieuwe, compacte en energiezuinige school een geheel kan
vormen met de ruimere en groene omgeving.
Er vonden al verschillende overlegmomenten plaats met alle
betrokken partijen, waaronder het bestuur van de gemeentelijke
basisschool, de vrije basisschool Wonderwijs, Natuurpunt en de
omliggende sportclubs.
Het masterplan bevat verschillende actiepunten voor de nieuwe
schoolomgeving:
• De bestaande gemeenteschool krijgt een herbestemming,
waarbij een beperkt aantal woningen en handelszaken een plek
krijgen rond een kleine binnentuin. De binnentuin zal een
doorgang vormen naar de nieuwe dorpsdries en de basisschool.
• De karaktervolle kopgebouwen van de school, met gevel aan de
Dendermondesteenweg, blijven behouden.
• Het middengebouw van de school wordt een veilige en
volwaardige doorgang naar het achterliggende gebied.
• De nieuwe gemeenteschool wordt, in vergelijking met het
huidige schoolgebouw, meer naar achteren gebouwd, tussen
het Jeugd- en Gemeenschapscentrum en de bestaande school.
Daardoor zal het nieuwe schoolgebouw zich in een groene
omgeving bevinden, grenzen aan de nieuwe dorpsdries en
verder weg liggen van de drukke Dendermondesteenweg.

Momenteel wordt een architect gekozen zodat de bouw van de
nieuwe school tegen eind 2021 van start kan gaan. Het voorziene
budget ligt rond de 7 miljoen euro en kadert in het meerjarenplan 2020-2025.
• Binnen het schoolproject wordt er ook voldoende plaats
voorzien voor kinderopvang. Villa Rikki zal zich hier vestigen.
• Met de aanleg van een dorpsdries, in combinatie met een
sportveld, creëert onze gemeente een openbare ontmoetingsplaats voor inwoners naast de nieuwe gemeenteschool. Een
ruimer plein waar evenementen, festivals en andere activiteiten
plaats kunnen vinden. Kinderen moeten er zich ook sportief
kunnen uitleven of ravotten tijdens vakantiekampen.
• De inrichting rond de nieuwe gemeenteschool zorgt voor een
verbeterde en veilige bereikbaarheid. Het accent ligt op
voetgangers en fietsers.
Kortom, de verbrede dorpsrand zal een alternatief vormen voor
de bestaande, drukke Dendermondesteenweg.

Zandberg vergroot
Onze gemeente kreeg onlangs de kans om het historisch belangrijke natuurgebied van de Zandberg te vergroten. De huidige
eigenaar bood een mooi perceel van meer dan 3.000 vierkante meter te koop aan.
“Een uitgelezen kans”, geeft schepen Renaat De Sutter aan. “Het
perceel is parkgebied en heeft op dit moment een bosvegetatie.
De Zandberg, ongeveer anderhalve hectare groot, is sinds 1994
beschermd als cultuurhistorisch landschap. Het vormt de laatste
duidelijk herkenbare duintop als overblijfsel van de stuifduinen
langs de Schelde, die zo kenmerkend zijn voor Heusden.”
Meer info kan je vinden op www.inventaris.onroerenderfgoed.
be. Onze gemeente zal in overleg met het Agentschap Natuur
en Bos en Erfgoed Vlaanderen, een natuurbeheerplan opmaken
voor het volledige gebied.
Renaat De Sutter
Schepen van Ruimtelijke Ordening

www.n-va.be/destelbergen
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Vlaa spect
meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter
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