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“Een positieve sfeer in 
een warme gemeente 
met een bruisend  
gemeenschapsleven, 
daar droom ik van.”

Wim RAMAN, lijsttrekker

Voorwoord

Het feestgedruis is achter de rug en voor 
de politieke partijen is dit de laatste ron-
de. Nog even en we gaan naar de laatste 
rechte lijn richting 14 oktober.

Op onze nieuwjaarsreceptie waren het 
dit jaar niet enkel de speeches die de 
aandacht trokken. In een geanimeerd 
interview stelde Jan Becaus, peter van 
onze afdeling, Wim Raman voor als 
lijsttrekker voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen. 

Wie onze afdeling en bestuursleden  
een beetje kent, weet dat wij niet  
stilzitten. Op Valentijnsdag trokken we 
weer de straat op om inwoners van  
nieuwe wijken te verwelkomen en om  
inwoners een hart onder de riem te  
steken bij aanslepende wegenwerken.  
N-VA Destelbergen-Heusden luistert naar 
wat er leeft in uw gemeente.

Onze agenda wordt niet enkel bepaald 
door de hoogmis van de gemeentepo-
litiek. Wij blijven ons elke dag opnieuw 
constructief inzetten voor een veilig, 
welvarend Destelbergen en Heusden 
waar het voor iedereen, van jong tot oud, 
aangenaam wonen, werken en leven is.

Koen VAN HENDE
Voorzitter N-VA Destelbergen-Heusden

Wim Raman trekt N-VA-lijst
Wim Raman is onze kopman voor de verkiezingen van zondag 14 okto-
ber 2018. Hij is fractievoorzitter in de gemeenteraad en voormalig voor-
zitter van de afdeling, maar vooral een gepassioneerd politicus. Voor vele 
bestuursleden en mandatarissen is hij een mentor. Zijn enthousiasme en 
ervaring maken van hem de ideale kandidaat om onze lijst te trekken. 
Wim neemt voor de vierde keer deze verantwoordelijkheid op zich. Op 
vraag van Wetthra (verschenen 14/02/18) vatte Wim zijn politieke droom 
als volgt samen:

“Ik ben een realistische dromer”, zegt 
Wim. “Te vaak wordt gezegd dat de meeste 
dromen bedrog zijn. Toch denk ik vaak 
dat het aangenamer leven is mochten de 
mensen op een positievere manier naar de 
wereld kijken. Een positieve sfeer brengt 
mensen dichter bij elkaar. Een warm 
dorpsgevoel in de drie woonkernen van 
Destelbergen-Heusden: daar droom ik 
van.” 

Bruisende gemeente
“Een gemeente waar de inwoners elkaar 
spontaan begroeten, met elkaar praten. 
Waar iedereen zichzelf kan zijn met respect 
voor onze normen en waarden. Waar kin-
deren veilig naar school of naar de sport-
club kunnen fietsen, waar verkeersregels 
nageleefd worden. Een bruisende gemeente 

ook waar je, door een heropleving van het 
verenigingsleven en de horeca en door het 
lanceren van nieuwe initiatieven je buren, 
kennissen en vrienden kan ontmoeten. Ik 
stel me een warme zomervakantie voor: 
gedurende drie maanden houden ver-
schillende wijken hun jaarlijkse kermis 
die door onze reuzen feestelijk geopend 
worden. Jong en oud vinden elkaar daar, 
muziek weerklinkt tot in de vroege uren, 
de mensen vergeten even de dagdagelijkse 
beslommeringen. Van Destelbergen ‘dicht 
bij alles’ naar Destelbergen-Heusden ‘heeft 
alles’. Het zou mooi zijn mocht deze droom 
werkelijkheid worden. Daarvoor hebben 
we uw steun nodig.”

Wilt u meer weten over Wim? Lees dan het 
interview op pagina 2.

Jan Becaus interviewt Wim Raman (p. 2) Goedkeuring voor Zorgband Leie en Schelde (p. 3)
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Nieuwjaarsreceptie schot in de roos
Zondag 21 januari organiseerde de lokale N-VA-afdeling haar nieuwjaarsreceptie. 
Een honderdtal leden en sympathisanten toostten samen met het bestuur op een 
gezond en voorspoedig 2018. 

Na de voorstelling van onze lijsttrekker was het de beurt aan gastspreker Peter De 
Roover, fractievoorzitter in de Kamer. Deze bevlogen spreker wist de zaal te boeien 
met een uiteenzetting over onze sociale zekerheid. Hoe en hoelang kunnen we die 
nog betaalbaar houden?

Afdelingsvoorzitter Koen Van Hende toonde zich strijdvaardig met het oog op de 
gemeenteraadsverkiezingen. Onze 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.

Jan Becaus interviewt lijsttrekker Wim Raman
Hoeveel jaar ben je al politiek actief?
In het kader van de verkiezingen van 1988 vroegen wijlen 
Roland Kerckaert (zie pagina 3) en wijlen Jan Andries me om 
politiek actief te worden. Als jong gezin was het een drukke 
periode waardoor ik het niet onmiddellijk zag zitten om dit 
erbij te nemen. Roland en Jan konden me echter overtuigen 
en zo is de bal aan het rollen gegaan.

Je bent momenteel fractievoorzitter in de gemeenteraad. Doe 
je dat al lang?
Sinds januari 2001. Ik was voor de verkiezingen van 2000 
ook voor het eerst lijsttrekker. Nu ben ik voor de vierde keer 
kopman van onze ploeg.

De voorbije vijf jaar hebben onze verkozenen hard gewerkt. 
Op de oppositiebanken in de gemeenteraad, de OCMW-raad 
en de diverse adviesraden. Waarop kunnen ze trots zijn?
In de eerste plaats dat we een goede groep vormen, een 
team zijn. Er wordt naar ons geluisterd, we worden ernstig 
genomen in de verschillende raden. We hebben ook steeds 
op een positieve manier oppositie gevoerd en komen altijd 
tussen met onderbouwde argumenten. We hebben ook meer-
dere keren zelf punten geagendeerd en we leggen op iedere 
gemeenteraad meerdere actuele vragen voor. Zaken waar-
over inwoners ons aanspreken. Vaak houdt de meerderheid 
rekening met ons advies. Ook in het OCMW spelen we als 
oppositiepartij een zeer actieve rol en wegen we op het beleid.

Op 14 oktober trekken we onder jouw leiding naar de stem-
bus. Hoe verlopen de voorbereidingen?
In 2012 communiceerden we pas in juli over de lijstvorming. 
Dit jaar pakten de meerderheidspartijen al op hun nieuw-
jaarsreceptie uit met hun nieuwe kandidaten. We laten ons 

echter niet opjagen. Wij zullen tijdig klaar zijn met ons huis-
werk, zodat we ons het laatste half jaar voor de verkiezingen 
volledig kunnen focussen op de campagne. Ons programma 
is klaar en ook de lijstvorming zit in een laatste fase. Op het 
einde van de paasvakantie zullen we hierover verder commu-
niceren.

Wat zijn jouw verwachtingen?
Ik ben ervan overtuigd dat we goed gaan scoren. We hebben 
nu een bredere kern: met onze acht mandatarissen uit de 
gemeenteraad en drie uit de OCMW-raad kunnen we terug-
vallen op een stevige basis om te starten.
We hebben kandidaten die mee de kar willen trekken en die 
de handen uit de mouwen willen steken. De situatie is anders 
dan zes jaar geleden. De twee lijsttrekkers uit de huidige 
meerderheid die samen 24 jaar bestuurd hebben zullen er 
niet meer bij zijn. We moeten zo sterk mogelijk worden, 
zodat we deel kunnen uitmaken van de meerderheid. Iedere 
stem zal tellen.

Gastspreker Peter De Roover gaf een boeiende 
uiteenzetting over onze sociale zekerheid.
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Lieven Dejonckheere
Lieven verhuisde als West-Vlaming in 2002 samen met zijn echtgenote An naar Heusden: 
een bewuste keuze voor een gemeente met een perfecte combinatie van groene en leef-
bare dorpskernen, een vlotte bereikbaarheid en voldoende ruimte voor scholen, winkels, 
zelfstandigen en kmo’s. Op 1 februari startte Lieven op het kabinet van Vlaams minister 
Ben Weyts als raadgever voor mobiliteit en openbare werken, met focus op waterwegen en 
logistiek beleid. Daarvoor was hij afdelingshoofd bij Waterwegen en Zeekanaal NV.

“Ik heb de N-VA-afdeling Destelbergen-Heusden leren kennen als een zeer gedreven ploeg 
en ik ben enthousiast om me als nieuw bestuurslid mee te kunnen inzetten voor een goed 
bestuur van onze mooie gemeente.”

In memoriam: Roland Kerckaert
Donderdag 15 maart vernamen we het 
overlijden van Roland Kerckaert, onze 
jarenlange collega en vriend. Roland 
was voormalig schepen en ere-ge-
meenteraadslid van de Volksunie, 
medeoprichter van de lokale N-VA-af-
deling Destelbergen-Heusden, lid van 
de Ouderenadviesraad en vele andere 
verenigingen. Tot voor enkele maanden 
was Roland nog actief als bestuurslid, tot zijn ziekte het 
voor hem onmogelijk maakte.

We zijn hem dankbaar voor alles wat hij gedaan en bete-
kend heeft voor onze afdeling. Op zijn steun en advies heb-
ben we steeds kunnen rekenen en zijn expertise was van 
goudwaarde. Onze innige deelneming aan zijn echtgenote 
Gaby, zijn kinderen en kleinkinderen.

  Papa van twee kinderen
  Lid van de Haagse  

tennisclub in Heusden
  Fervent vliegvisser

Nieuw  

bestuurslid 
in de 
kijker!

Goedkeuring voor Zorgband Leie en Schelde
Omdat betaalbare, kwalitatieve en nabije zorg heel belangrijk zijn voor elke inwoner van onze gemeente, ga-
ven de N-VA-fracties in de gemeenteraad en het OCMW hun goedkering voor de oprichting van de Zorgband 
Leie en Schelde. Als we in de toekomst een kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg willen blijven aanbieden, 
staan de OCMW’s immers voor grote uitdagingen. 

Vanaf 1 januari 2019 zal het gemeentebestuur de taken van het OCMW opnemen. Het 
opvolgen en behandelen van de dossiers betreffende de zorgdiensten en de expertise in 
verband met ouderenzorg vragen echter speciale aandacht. Ook wordt de ouderenzorg 
complexer en veeleisender. De financiering staat onder druk en de zoektocht naar goed 
opgeleid personeel is een permanente uitdaging.

Daarom zijn er eind 2015 gesprekken opgestart met de OCMW’s van De Pinte, Destel-
bergen, Laarne, Merelbeke en het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge om te zoeken 
naar een betaalbare oplossing voor een openbare ouderzorg.

Betaalbare, kwalitatieve en nabije zorg
Zowel de OCMW-raad als de gemeenteraad keurden in december 2017 de statuten van de Zorgband Leie en Schelde goed. Haar missie: 
‘Samen betaalbare, kwalitatieve en nabije zorg aanbieden, zodat elke inwoner van de regio de nodige ondersteuning krijgt bij het ouder 
worden’.

Dit jaar worden er financiële analyses uitgevoerd. Nadien kan elke gemeente beslissen om definitief in te stappen. Vanaf  
1 januari 2020 gaat de Zorgband van start. Voor het huidige personeel blijven alle bestaande rechten en plichten bestaan. 

Gesmaakte valentijnsactie
De afgelopen jaren kwamen er enkele 
nieuwe verkavelingen bij, zoals op de 
TAE-site op het Eenbeekeinde. Om 
deze nieuwe inwoners te verwelko-
men, gingen raadsleden Dora Van 
Lyssebettens, Hildegard Van Rompu 
en Wim Raman samen met bestuurs-
lid Theo Verleyen en echtgenote Rita 
op stap en deelden een kleine attentie 
uit. Ook aan de nieuwe inwoners van 
de Koedreef werd gedacht.
De werken in de Leenstraat en  
Mussenstraat vorderen traag. Om het 
leed wat te verzachten, deelden raads-
leden Eva Rombaut en Emmanuel 
Anciaux samen met arrondissementeel 

voorzitter Dirk Robert chocolaatjes 
uit, om nog even door te bijten. N-VA 
Destelbergen-Heusden heeft een hart 
voor uw gemeente.

OCMW-raadsleden Raymond ROELS, Hildegard 
VAN ROMPU, Sofie DANINCK.

Gemeenteraadsleden Emmanuel  
ANCIAUX en Eva ROMBAUT en arron-
dissementeel voorzitter Dirk ROBERT.
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


