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Beste
Dendermondenaren,
2016 loopt stilaan ten einde. De
eindejaarsperiode zal vooral in het
teken staan van samenhorigheid
en er zijn voor elkaar. Ook N-VA
Dendermonde draagt ieder jaar zijn
steentje bij om het sociaal weefsel
te versterken.
Zo verkochten we op de Dendermondse kerstmarkt hotdogs voor
Music For Life. Ook in de gemeenteraad en het OCMW tonen we
iedere keer dat we solidariteit hoog
in het vaandel dragen. Sociale
projecten van het stadsbestuur
kunnen steeds op onze goedkeuring rekenen.
Paul Van Marcke, onze fractieleider
in het OCMW, vroeg bovendien al
verschillende malen een betere
dienstregeling van de liftbus.
Gemeenteraadslid Hilde Raman
deed nog een voorstel voor
kermissen op maat van kinderen
met een beperking. U leest er meer
over in dit blad.
In naam van het voltallige bestuur
wens ik u een fantastische
jaareinde toe en een gelukkig
2017, vol vreugde en geluk in onze
prachtige stad Dendermonde.
Giel Van Medegael
voorzitter N-VA Dendermonde

N-VA ijvert voor
kermis voor kinderen
met een beperking
Kermis is een feestelijk gebeuren,
maar niet voor iedereen. Heel
dikwijls kunnen kinderen met een
beperking niet optimaal genieten
van de kermis omdat ze worden
bekeken of omdat attracties niet
zijn afgesteld op hun mogelijkheden. Daarom stelt N-VA
Dendermonde een ‘kermis op
maat’ voor. De bevoegde schepen
verklaarde zich akkoord om zo’n
initiatief op te nemen in het
kermisgebeuren.

Na twee uren kermisplezier zou de stad
een locatie kunnen voorzien waar elk kind
een drankje en een paar oliebollen krijgt
en waar ze als afsluiter hun ‘prijs’ uit de
doos mogen nemen. “Om een zicht te
hebben op het aantal deelnemers,
vragen we wel om vooraf in te schrijven”,
stelt Hilde Raman. “Dit kan dan via
instellingen en scholen voor bijzonder
onderwijs of door de ouders van
kinderen die niet in een instelling
verblijven”, besluit Hilde Raman.

Gemeenteraadslid Hilde Raman lanceerde
het voorstel in de gemeenteraad: “Als de
stad en de foorkramers samenwerken, dan
kunnen we de attracties een tweetal uren
vóór de opening van de kermis gratis ter
Reageren? hilde.raman@n-va.be
beschikking stellen van kinderen met een
beperking. Voor mechanische
attracties kunnen snelheid en
duur worden aangepast aan
“Een kermis op maat
de mogelijkheden van de
bezorgt deze kinderen
kinderen. Ook andere
attracties zoals het viskraam
een onvergetelijke dag.”
en schietkraam kunnen
Hilde Raman, gemeenteraadslid
meewerken aan het project.”

Prijsvraag

Win een biermand!
Wie werd in 1978 rector van het Sint-Alexiusbegijnhof,
maar kwam in 1992 om het leven in een tragisch ongeval? De man was ook één van de oprichters van Het Dak
vzw en de Poort.
Stuur uw antwoord voor 10 januari
2017 naar dendermonde@n-va.be,
met als onderwerp ‘prijsvraag’.
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N-VA ongerust over rusthuis Baasrode
N-VA Dendermonde is ongerust over de bouw van het nieuwe rusthuis in Baasrode. Door de verdeeldheid en
besluiteloosheid kan het schepencollege namelijk geen beroep meer doen op de oude subsidieregeling.
OCMW-raadslid Paul Van Marcke (N-VA): “Het
OCMW moet nu op voorhand de totale kostprijs van
15 miljoen euro ophoesten, terwijl er onder de vorige
subsidieregeling 8 miljoen beschikbaar was. Bovendien werd drie miljoen euro aan reserves versluisd om
het gat in de stadskas te dichten.”
Raadsleden Bart Nobels en Stijn Goossens (N-VA):
“Het OCMW had een mooie spaarpot voor
investeringen in ouderenbeleid, maar ook de jaarlijkse stadsdotatie werd afgebouwd. Wij eisen ernstige
financiële inspanningen van de stad zodat de
senioren de zorgen krijgen die ze verdienen. De
budgetten werden verplaatst naar de begroting van
2019, dus de werken zullen dan pas ten vroegste
starten. De N-VA wil niet dat dit dossier over de
verkiezingen wordt getild en zo nog verder vertraging
oploopt. “
Reageren?
paul.vanmarcke@n-va.be – bart.nobels@n-va.be
– stijn.goossens@n-va.be

 et nieuwe rusthuis is helaas nog niet voor morgen, stellen onze
H
OCMW-raadsleden vast.

N-VA pleit voor livestreaming
optredens en concerten CC Belgica
Gemeenteraadslid Marius Meremans (N-VA) stelt voor
om optredens en concerten in CC Belgica voortaan te
livestreamen. Hij haalde de inspiratie uit de Ancienne
Belgique en de culturele centra van Brugge en Turnhout.
“Livestreaming geeft nieuwe
mogelijkheden en kan een
nieuw publiek bereiken,
zoals rusthuisbewoners
en ziekenhuispatiënten”,
verklaart Meremans. “Voor
velen onder hen is een
verplaatsing naar het CC
niet meer mogelijk, maar zo
blijven ze wel betrokken als
cultureel actieve burger. Ook
uitverkochte of populaire
concerten kunnen ook via
livestream aangeboden worden. Nogal wat jongeren zullen hier
gebruik van maken. Het is bovendien een middel om een nieuw
publiek aan te boren.”
Aangezien dit project wel wat geld zal kosten, stelt Meremans
voor om in zee te gaan met de leden van Cultuurdijk, een
samenwerkingsverband tussen verschillende culturele centra.
N-VA Dendermonde hoopt dat CC Belgica de digitale trein niet
mist en dat de livestreams in de nabije toekomst realiteit zijn.
Reageren? marius.meremans@n-va.be

dendermonde@n-va.be

Vernieuwde Lakenhalle en
Rugbycomplex dankzij steun
N-VA
In december werden de vernieuwde Lakenhalle en het
Rugbycomplex officieel geopend. Beide dossiers kwamen
er dankzij subsidies van de bevoegde
N-VA-ministers.
De subsidies voor
de renovatie van de
Lakenhalle en het stadhuis
(een kleine 700 000
euro) komen van huidig
minister-president Geert
Bourgeois. Het vernieuwde
Rugbycomplex kon
gerealiseerd worden mede
dankzij een subsidie van
N-VA-minister Muyters.
Onze N-VA-volksvertegenwoordiger Marius
Meremans blijft de
Dendermondse dossiers op
Vlaams niveau behartigen
– daarmee zetten we de
kracht van verandering ook
verder in concrete Dendermondse projecten.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Sluiting overwegen isoleert Oudegem

De bevolking kreeg amper inspraak over een beslissing die honderden inwoners van de dorpskern afsluit, hekelt de N-VA.

Het Dendermondse schepencollege gaat – ondanks het protest van buurtbewoners – akkoord met de sluiting
van drie Oudegemse overwegen om de fietssnelweg naar Gent te kunnen realiseren. De nieuwe verbinding
komt langs de spoorlijn. Het is Infrabel, waarmee de stad samenwerkt, dat vraagt dat de overwegen gesloten
worden.
De plannen voor de overwegen in de Bosstraat en Eegene
waren al langer bekend, maar de sluiting van de overweg in de
Hofstraat werd zo lang mogelijk doodgezwegen. De spoorweg
wordt nu een Berlijnse Muur die het dorp aan de noordzijde
afsluit. Honderden inwoners zullen van hun dorpskern worden
afgesloten. De plaatselijke middenstand in en om de Hofstraat
zal ongetwijfeld de vele klanten uit Appels verliezen.

Veilige overweg is perfect mogelijk

De N-VA is een voorstander van fietssnelwegen, maar niet
als autoverkeer hiervoor wordt afgeschaft. “Door wegen
compleet af te sluiten, wordt alle gemotoriseerd verkeer door
de dorpskom gedwongen, waardoor de drukte zal toenemen”,
zegt gemeenteraadslid Tomas Roggeman. “Het is bizar dat men
investeert in een tunnel onder de spoorweg in de Bosstraat, die
enkel toegankelijk zou zijn voor tractoren, maar niet voor auto’s.
Als je dan toch investeert in een tunnel, laat dan ook auto’s toe.”
De overweg met de Hofstraat wordt gesloten om te vermijden
dat het autoverkeer en de fietsers elkaar op de nieuwe

fietssnelweg moeten kruisen. Toch is ook daar een evidente
oplossing voor. Er wordt al geïnvesteerd in een fietserstunnel.
Als je die onder de overweg laat doorlopen, dan zorgt dat
ervoor dat de verkeersstromen gescheiden blijven. “In dat geval
kan de overweg perfect en in alle veiligheid open blijven”, stelt
Roggeman.

Gebrek aan inspraak en duidelijke informatie

De N-VA hekelt ook de houding van de CD&V- en sp.ameerderheid in dit dossier. De partijen zwegen zo lang mogelijk
over hun plannen. De inwoners van Oudegem moesten het
eerste nieuws via de pers vernemen. De media was trouwens
al op de hoogte nog voor de gemeenteraadsleden dat waren.
Pas na de goedkeuring op de gemeenteraad werd de bevolking
geïnformeerd op een ‘infomarkt’, waar er niet echt ruimte was
voor inbreng en discussie.
Reageren? tomas.roggeman@n-va.be

Twee ambitieuze vrouwen leiden
Jong N-VA Dendermonde
Jong N-VA Dendermonde koos in oktober een nieuw bestuur.
De jongerenafdeling wordt voortaan geleid door Justine
Goedertier (24). Ondervoorzitter is Katrien Rubbens (22).
Inhoudelijk wil Jong N-VA zich focussen op een jeugdplan.
“Momenteel is het jeugdbeleid in deze stad niet optimaal. Wij
willen luisteren naar de jongeren en aandacht besteden aan wat
zij belangrijk vinden, want de jeugd van Dendermonde verdient
een échte toekomst”, zeggen Justine en Katrien.
Wil jij hier graag aan meewerken? Ben jij tussen 16 en 30 jaar
oud en heb je interesse in politiek? Dan is Jong N-VA iets voor
jou! Stuur en mailtje of Facebook-bericht naar voorzitter Justine
Goedertier: justine.goedertier@jongnva.be.

www.n-va.be/dendermonde
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Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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