
We staan in 2022 opnieuw klaar 
voor u, Lendelede 

Beste Lendeledenaar, 

Als voorzitter wens ik jullie in naam van 
ons afdelingsbestuur en onze man-
datarissen veel veerkracht tijdens de 
eindejaarperiode. Met goede moed kijken 
we meer dan ooit uit naar het nieuwe 
jaar. Na deze pandemie gaan we nieuwe 
verhalen maken. Het leven gaat weer 
openbloeien. We maken van 2022 een 
topjaar op alle vlakken. Dat moet onze 
doelstelling zijn. Dat kunnen we, samen 
met u.

Welke weg N-VA Lendelede ondertussen 
afl egt, kan u lezen in dit nummer en op 
onze website. Neem zeker eens een kijk-
je. En aarzel ook niet om uw voorstellen, 
bezorgdheden en vragen door te spelen 
aan onze mandatarissen: zij staan in het 
veld om u te vertegenwoordigen.

Tot spoedig in onze gemeente, 

Kevin Verhoyen, 
voorzitter N-VA 
Lendelede

Wat kunnen we doen voor u?
De laatste drie maanden hebben we u persoonlijk bezocht 
met ons vorige huis-aan-huisblad. We hadden toffe 
gespreken en verzamelden veel informatie. In dat blaadje 
stak ook een vragenlijst die vaak werd ingevuld. Dank 
voor uw steun en antwoorden. Deze zullen we gebruiken 
in de volgende gemeenteraden om uw stem zichtbaar te 
maken in onze tussenkomsten.

Blanco cheque voor 
Kasteel Dassonville?
Het schepencollege heeft  aan 
intercommunale Leiedal gevraagd de 
grond en het kasteel A. Dassonville 
aan te kopen. Hoeveel dat mag kosten, 
daar kan het gemeente bestuur geen 
antwoord op geven. Het komt erop neer 
dat de gemeente een blanco cheque 
uitschrijft , zonder enig fi nancieel plan. 
Onaanvaardbaar, vindt de N-VA. 

Op de gemeenteraad gaf de bestuurs-
meerderheid uitleg over haar plannen. 
Maar wat we zagen was een verouderde 
voorstelling. Zo hield men zelfs geen re-
kening met het feit dat het kasteel enkele 
jaren geleden door Vlaanderen als erf-
goed is erkend. Op onze vraag wat nu de 
concrete plannen zijn van de gemeente, 
kan men geen antwoord geven. ‘We weten 

het nog niet’ is dan ook geen goede basis 
om geld uit te geven. Meer nog, men heeft 
totaal geen idee over de totale kost, en 
vooral wie dat zal betalen. We krijgen wel 
de vraag als gemeenteraadslid om onze 
handtekening te zetten op een blanco 
cheque, waarmee Leiedal het project zelf 
kan aankopen en de gemeente dit binnen 
10 jaar terugbetaalt. 

Brug te ver
Dat is voor ons een brug te ver. We 
krijgen geen antwoord op onze vragen 
over de kostprijs of het financiële plan, 
zelfs niet in een besloten zitting. Daarom 
hebben wij dat plan niet goedgekeurd. De 
meerderheid gaf echter blind haar fiat en 
geeft het schepencollege de toestemming 
om de handtekening te plaatsen. Toch 
zullen we verder kritisch kijken dat de 
rekening niet doorgeschoven worden naar 
onze kinderen en kleinkinderen.

lendelede@n-va.be

www.n-va.be/lendelede

N-VA Lendelede

Volg ons op sociale media 
en blijf op de hoogte van 

onze activiteiten!

Lendelede
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Transparantie voor de Lendeledenaar 
Op 21 oktober voerden we actie voor aanvang van de gemeeenteraad 
omdat we het bestuur niet volgden in haar keuze om de gemeenteraad niet 
meer digitaal aan te bieden aan de burgers. Dat vinden we een fout signaal, 
want transparantie naar de Lendeledenaar toe is van uiterste belang. Het 
bestuur kwam met hoge kostprijzen op de proppen maar onze gemeente-
raadsleden haalden dat onderuit door correcte offertes onder haar neus te 
duwen. Blijvend zetten we in om juiste informatie te brengen naar u, als 
inwoner. Kijk zeker naar het persartikel op onze site. 

In het kort: N-VA Lendelede aan het werk
•  Rattenplaag in sommige wijken: wij hebben de acties van de gemeente nagegaan en volgen dit verder op. 

•  De gele doos wordt ingezet in Lendelede. Een N-VA voorstel dat verwezenlijkt werd

•  Werken in de Winkelsestraat en in de straten rond de Ingelmunstersestraat: we volgen de aansturing verder op zodat er zo 
weinig mogelijk last is voor de buurtbewoners.

•  Snelheidsmetingen in de Oudstrijderslaan en de Langemuntenlaan naar aanleiding van het herwerkte verkeersplan: wij gaan       
na of deze reeds uitgevoerd werden en wat de resultaten zijn.

N-VA Lendelede wenst je een hoopvol en inspirerend 2022!

Hoeve Vercamer: 
geen concrete 
plannen

We weten allemaal dat het gemeente-
bestuur al meer dan 20 jaar bezig is met 
de herbestemming van Hoeve Vercamer. 
We hebben op talloze gemeenteraden 
aangedrongen op meer informatie: wat 
zijn de plannen? Men heeft  ondertussen 
al honderdduizenden euro’s uitgegeven 
aan herstelwerken en de bestaande hoeve 
is al afgebroken, omdat men alles blijft  
uitstellen. Maar een plan blijft  uit.

In mei 21 schreef men een viertal land-
schapsarchitecten aan om in drie weken 
tijd een ontwerp te maken. Er werd slechts 
één ontwerp ingediend, omdat dit in een 
normale en juiste aanvraag veel langer 
duurt om dit op te maken. Er werd beslist 
om het project aan die betrokken land-

schapsarchitect te geven aan de hand van 
‘schetsen’. Die schetsen krijgen we niet te 
zien. Het zou louter gaan om ‘insteken’. 

Eind augustus 21: Op vraag van de 
landschapsarchitect wordt er een land-
meter aangesteld. Hoe kan die architect 
nu schetsen en plannen maken zonder de 
site uit te meten? De juiste volgorde is hier 
zeker niet tot de orde. Volgens de laatste 
verslagen van het schepencollege zal er nu 
een architect worden aangesteld. Er is in 
de gemeenteraad van november een voor-
stelling gedaan van de landschapsarchitect 
naar de mogelijkheden rond de hoeve, 
maar beslissingen en kostenberekeningen 
moeten nog volgen. We volgen het verder 
op voor u.

lendelede@n-va.be
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Vragen aan Martin D’Haene, bestuurslid

Wie Is Martin?
Ik ben een 66-jarig gepensioneerd rijkswach-
ter, gehuwd en vader van twee zonen.
Oorspronkelijk van Lauwe, maar ik woon al 
in Lendelede sedert 1979. Door mijn beroeps-

activiteiten kon ik me nooit politiek engageren, maar dat is nu 
natuurlijk geen bezwaar meer. 

Welke functies neem je op voor N-VA?
In 2012 stond ik mee aan de wieg van N-VA Lendelede. In 
de begindagen was ik als bestuurslid tevens penningmeester, 
ledenverantwoordelijke, materiaalbeheerder en mede organisa-
tieverantwoordelijke. Ik zetel in het arrondissementeel bestuur 
en sinds 2020 in de nationale partijraad, het op één na hoogste 

bestuursorgaan van de N-VA. Lokaal ben ik momenteel nog 
enkel naast bestuurslid ook penningmeester van de afdeling.
Alles gebeurt op vrijwillige basis. 

Wat wil je bereiken als lokale N-VA-politicus?
De ultieme missie is de huidige meerderheid breken, gewoon om 
de nodige transparantie te bewerkstelligen. Met een eenzijdig 
bestuur zoals in Lendelede wordt veel binnenskamers geregeld, 
zonder inspraak en transparantie. 

De laatste maanden hebben we op degelijke wijze reeds een en 
ander succesvol bewerkstelligd.
De Lendeledenaar kan alleen maar beter worden van een trans-
parant bestuur.

Maak je lid en ontvang een leuk welkomstpakket
Wil jij je toekomst in Lendelede en in Vlaanderen in eigen handen nemen? Word lid van de N-VA en ontvang een leuk 
welkomstpakket! 

Lendelede is van jou. Jouw gemeente, jouw welvaart, jouw toekomst. Jij bepaalt wat ermee gebeurt. Dat is jouw recht als 
Lendeledenaar. De N-VA zal altijd op de barricaden staan om jouw stem te laten meetellen op lokaal en nationaal niveau. En 
met hoe meer we zijn, hoe luider onze stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op jou. Wil jij je toekomst in eigen handen 
nemen? Wil jij dat jouw stem meetelt? Geloof jij dat dat alleen kan in een autonoom en vrij Vlaan-
deren? Dan hoor jij bij de N-VA. Je lidmaatschap levert ook iets op: een gratis abonnement op ons 
ledenblad LEO, uitnodigingen voor tal van N-VA-activiteiten, kortingen op politieke uitgaves en zo 
veel meer. En je bent volledig vrij om je lidmaatschap in vullen: een ‘like’ op Facebook, onze berich-
ten te delen of je te engageren in onze afdelingsbestuur van Lendelede.

Interesse? Contacteer Koen Vervaeke, ledenverantwoordelijke N-VA Lendelede op koen.vervaeke@n-va.be 

Vragen aan Liesbeth D’Hondt, lid Bijzonder comité van de sociale dienst

Wat is dat Bijzonder comité, Liesbeth?
In het Bijzonder comité van de sociale dienst 
zitten vertegenwoordigers van de politieke 
partijen en werknemers van de sociale dienst. 
Het comité beslist over dossiers van inwoners 
die ondersteuning hebben gevraagd aan het 

OCMW. Dat gaat van leeflonen, schuldbemiddeling en andere 
materiële hulpverlening. Het Bijzonder Comité vergadert in 
principe eenmaal per maand. De vergaderingen zijn niet open-
baar.

Dit was de eerste keer je politiek engageerde. Hoe heb je de 
voorbije drie jaar ervaren?
Lendelede is een bruisende gemeente, waar de landbouw, 
ondernemerschap en jeugd hand in hand gaan. Zij vormen de 
fundamenten voor de toekomst van Lendelede, en moeten dus 
ondersteund worden. De weg is nog lang en er dienen nog heel 

wat hindernissen te worden genomen. Ik ben evenwel verheugd 
vast te stellen dat het voorbije jaar eindelijk broodnodige stappen 
werden gezet voor een betere verkeersveiligheid. 

Wat zou je graag zien veranderen in onze gemeente?
De financiële situatie van onze gemeente. De opgebouwde histo-
rische schuld tast namelijk substantieel de financiële gezondheid 
van Lendelede aan. Het ontbreekt het huidig bestuur dan ook 
aan doordachte maatregelen met het oog op de sanering van de 
werkingskosten en de openbare bestedingen. Daarnaast baart 
het mij zorgen dat onze gemeente zo snel wordt volgebouwd. 
Hoewel het niet strookt met de door hen aangegane engage-
menten, laten de leden van het huidig bestuur geen enkele kans 
onbenut om op een elk stukje overblijvend groen een nieuw 
appartementsgebouw of een nieuwe woonwijk op te richten of te 
laten oprichten. Het is jammer dat onze gemeente steeds meer en 
meer haar landelijk karakter verliest.

www.n-va.be/lendelede
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

014229


