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Eén stadsmuseum op twee thematische locaties

CD&V schuwde de grote woorden niet in haar partijprogramma van 2012. Er zou een nieuw museum
komen in Dendermonde. We zijn bijna in het laatste
jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen en één ding
is duidelijk: er is geen nieuw museum! Nochtans blijft
het aankondigingen regenen: er komt een plan, alleen
is niet duidelijk wanneer, waar en met welk budget.
De N-VA lanceerde in 2015 al haar museumplan. Dat
plan omvat tien voorstellen die het museumlandschap
grondig herschikken. Dit vraagt drastische keuzes
en modernisering. Zo kiezen wij voor één stadsmuseum op twee thematische locaties, de ene gericht op
de stadsgeschiedenis, de andere op de Volkscultuur.
Daarnaast behoort de ontwikkeling van een bezoekerscentrum rond de Ros Beiaardommegang en Katuit
in de Oude Hollandse Kazerne tot de mogelijkheden.
Het uitgebreide museumplan kan u raadplegen op
onze website!

Het aantal museumbezoekers daalt sterk. Tijd voor verandering!

Boeken terug naar de deelgemeenten

De N-VA betreurt de operatie waarbij de filialen van de bib in de deelgemeenten gesloten werden zonder een waardig alternatief. Het gevolg is duidelijk: het
aandeel van jonge ontleners is zwaar gedaald, en dat vinden we heel erg. De bib
is immers laagdrempelig en voor kinderen vaak het eerste contact met cultuur.
De N-VA heeft wel degelijk een alternatief. In elke deelgemeente zou een ‘cultuurhuis‘ kunnen komen. Dit moet een ruimte zijn die polyvalent kan gebruikt
worden, waar men het ontlenen van boeken in kan faciliteren, waar culturele
activiteiten georganiseerd kunnen worden en lokale culturele verenigingen
onderdak in kunnen vinden. Ook de wijkagent kan er zijn post hebben en de
senioren kunnen er ook een ontmoetingsruimte krijgen. Elke Dendermondenaar
betaalt belastingen dus begrijpen we niet waarom cultuur enkel voorbehouden
wordt voor het centrum.

Meer ondersteuning van verenigingen in plaats van dure evenementen

N-VA Dendermonde blijft een grote voorstander van een verdere ondersteuning van onze verenigingen. Zonder hen is Dendermonde gewoon een dode stad. Toch krijgen we de indruk dat het organiseren van kostelijke evenementen belangrijker is dan een
duurzamere ondersteuning van onze fanfares, toneelkringen of sociaal-culturele organisaties.
Laat van u horen! En reageer op deze voorstellen via sociale media met behulp van ‘#SterkerDendermonde’ of stuur ons een mail.
Wie weet nemen we jouw voorstellen mee op in ons programma!

dendermonde@n-va.be

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch
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www.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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Beste
Dendermondenaren,
De Dendermondse fracties gaan
voor even in vakantiemodus. Na
10 maanden van sterke oppositie
verdienen onze gemeente- en
OCMW-raadsleden een welverdiende vakantie. De laatste maanden
waren zeer intens. Dit had onder
meer te maken met de installatie
van het nieuwe circulatieplan in
Sint-Gillis. De oppositiepartijen –
op één na – vormden één front en
dwongen een extra gemeenteraad
af. Helaas stelden we daar vast
dat er onvoldoende naar de man
in de straat wordt geluisterd. N-VA
Dendermonde doet dit echter wel.
Misschien komt u ons wel tegen in
de periode van 11 juli of gewoon
op een zomers terras. U kan ook
steeds suggesties doorgeven via
onze sociale mediakanalen en/of
door gebruik te maken van ‘#SterkerDendermonde’.
Verder willen wij u van harte uitnodigen voor onze ‘Roos voor een
Leeuw’-actie. Hang op 11 juli uw
Vlaamse vlag omhoog en krijg een
gele roos van onze bestuursleden!
Ik wens u namens het N-VAbestuur en alle mandatarissen een
fijne vakantie toe en geniet van de
zomer!

Circulatieplan: vragen van bevolking
genegeerd

Reageren? tomas.roggeman@n-va.be

Op 1 juli werd het nieuwe circulatieplan uitgerold in Sint-Gillis.
N-VA reageert bezorgd. “Er wordt te weinig geluisterd naar de
bewoners”, zegt gemeenteraadslid Tomas Roggeman.
Het circulatieplan creëert eenrichtingsverkeer in verscheidene straten. Er komt
een grote zone 30 en het verkeer wordt zo
veel mogelijk via de Sint-Gillislaan geleid.
Dit plan komt er dankzij de schepen van
Mobiliteit en de burgemeester.
“We juichen de aanpassingen in de schoolomgevingen toe, maar voor het overgrote
deel van de andere maatregelen werd er
niet geluisterd naar de bewoners. Nochtans
kent niemand het verkeer in een straat beter dan de mensen die er al jaren wonen.”
Honderden mensen stuurden reacties in op
het plan, maar die werden bijna allemaal
genegeerd. Alleen commentaren over de

Hemelstraat en de Van Langenhovestraat
werden gevolgd. Bezwaren of alternatieve
voorstellen over de Buisstraat, de Vijfde
Januaristraat en de lus van de Hullekensstraat, werden allemaal afgewimpeld. “Typerend is dat het plan parkeerplaatsen zal
schrappen, terwijl vele mensen klagen over
de parkeerdruk. Dit is de mensen voor de
zot houden.”
“Tegelijk vreest N-VA Dendermonde de
impact op de verkeersveiligheid. De meeste
ongevallen gebeuren op de Sint-Gillislaan
en op drukke assen zoals de Emmanuel
Hielstraat. Net die wegen zullen nu nóg
drukker worden”, besluit Tomas.

Giel Van Medegael

Een roos voor een Leeuw

Voorzitter N-VA
Dendermonde

Laat uw Vlaamse Leeuw wapperen op 11 juli en ontvang als dank een
gele roos van N-VA Dendermonde. De Vlaamse Leeuw staat nog steeds
symbool voor 6 miljoen Vlamingen! Heeft u geen Vlaamse Vlag, laat het
weten via dendermonde@n-va.be en wij bezorgen er u één gratis! Het is
mogelijk dat we uw vlag niet gezien hebben. Indien u op 11 juli om 17 uur
geen roos ontving, kan u bellen naar onze voorzitter (0476/662193).
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Prijsvraag: win een biermand!
Hoeveel bezoekers telde het museum nog in 20a15?
Stuur uw antwoord door via mail voor 1 augustus naar dendermonde@n-va.be
met als onderwerp ‘Prijsvraag’.

Oplossing en winnaar vorig nummer
Het correcte antwoord is de Rosalie. De winnaar wordt bekend gemaakt via
onze Facebookpagina én website.

Parkeertoren: te laat en weinig ambitieus
Er is al langer een parkeerprobleem in ons stadscentrum. Recent kondigde de CD&V/sp.a-meerderheid aan
dat ze een parkeergarage met één verdieping wil bouwen achter de brandweerkazerne, met de mogelijkheid
om ooit nog een tweede verdieping bij te bouwen.
“Te laat en weinig ambitieus”, zegt
gemeenteraadslid Bart Nobels. Uit
stukken die hij kon inkijken blijkt
namelijk dat de meerderheid ernstig
overweegt om het aantal parkeerplaatsen op de Oude Vest terug te
brengen van 233 naar 133 plaatsen.
Ondertussen verdwenen al plaatsen
door het inplanten van verschillende
groenperkjes.
Reageren? bart.nobels@n-va.be

“Een parkeergebouw met één verdieping is onvoldoende, want er zullen
de komende jaren mogelijk parkeerplaatsen verdwijnen op de Gedempte
Dender en de Oude Vest. Door slechts
één verdieping te bouwen, komt de
meerderheid terug op haar belofte
om elke verdwenen parkeerplaats te
vervangen door een andere. De N-VA
pleit er dan ook voor om onmiddellijk
een tweede verdieping op het parkeergebouw te voorzien.”

Burgemeester wil
geen camera’s in
stationsbuurt
De stationsbuurt wordt opgeschrikt door vandalisme. Autoruiten van pendelaars sneuvelen,
fietsen komen terecht in beken,
enzovoort.
Het regent meldingen van reizigers
en bewoners uit de nabije straten
over vandalisme op auto’s, bromfietsen en fietsen. N-VA Dendermonde herhaalde daarop haar
vraag om camera’s te plaatsen aan
het station van Dendermonde. Het
is niet logisch dat openbaar vervoer
én ons station worden gepromoot,
maar dat het parkeren van je auto
of fiets op een veilige manier

RUP De Dammen aangepast na
protest en druk N-VA

De trein- en busreizigers en de
bewoners uit de stationsomgeving
van Dendermonde verdienen beter.
blijkbaar niet gewaarborgd is. In
andere gemeenten is de plaatsing
van camera’s aan het station al lang
voorzien, mét succes.” Gezien de
enorme werkdruk die er heerst bij
onze lokale politie, zou vaste camerabewaking meteen een uitstekend
hulpmiddel betekenen en de pakkans aanzienlijk verhogen.”
Reageren? hilde.raman@n-va.be

dendermonde@n-va.be

Op de Oude Vest zullen nog meer
parkeerplaatsen verdwijnen.

Quasi alle
partijen
stonden
positief
tegenover
het nieuwe
Ruimtelijke
Uitvoeringsplan
Reageren?
(RUP) ‘De
hilde.raman@n-va.be - bart.nobels@n-va.be
DammenDonckstraat’. Enkel de N-VA keurde het ontwerp niet goed.
Ook de buurtbewoners tekenden massaal protest aan.
Ook experten formuleerden gelijkaardige bedenkingen
en adviseerden de Stad om het plan te herbekijken. Het
schepencollege gaat daar nu grotendeels op in. Vooral
het doortrekken van doodlopende straten en het afschaffen en verleggen van buurtwegen waren struikelblokken.
“We zijn opgelucht dat de meerderheid ons heeft gevolgd.
Wij blijven constructief oppositie voeren in het belang
van de burger”, klinkt het bij N-VA Dendermonde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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N-VA luidt alarmbel en vraagt dringend actieplan

Dramatische groei van armoede in Dendermonde
De armoedeteller staat in Dendermonde op rood. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid. De N-VA
trekt aan de alarmbel en vraagt actie van de OCMW- en stadsbesturen.
Bij jongeren van 18 tot 24 jaar nam
het aantal leefloontrekkers met 68
procent toe de laatste drie jaar. Het
aantal steuntrekkende bejaarden
nam dan weer toe met meer dan
11 procent. Meest dramatisch is
het aantal geboortes in kansarme
gezinnen, dat verdubbelde op drie
jaar. Dendermonde scoort nog
beter dan het Vlaamse gemiddelde,
maar die voorsprong gaat snel
achteruit.
“Het is alarmerend dat er op zo’n
korte tijd veel meer mensen in
armoede belanden. Er moet een
versterkt armoedebeleid uitgerold
worden in een breed overleg tussen het beleid en het middenveld.
We kijken naar het stadsbestuur,
OCMW, Samenlevingsopbouw,
Tondeldoos, Kind en Gezin en de
eerstelijnsgezondheidszorg. Op
korte termijn moet een actiegroep

opgericht worden”, zegt gemeenteraadslid Tomas Roggeman.
OCMW-fractieleider Paul Van
Marcke sluit zich daarbij aan. “In
de OCMW-raad geven we al jaren
aan dat er onvoldoende aandacht is
voor armoedebestrijding. De ambtenaren doen hun best, maar het
ontbreekt aan een plan om samen
actie te ondernemen. Het lokale
bestuursniveau moet de motor en
regisseur zijn om armoede, kinderarmoede en sociale uitsluiting aan
te pakken.”
De stijging is trouwens niet rechtstreeks verbonden aan de opening
van het asielcentrum begin 2016:
asielzoekers en LOI-bewoners krijgen nooit een leefloon.
Reageren?

tomas.roggeman@n-va.be
paul.vanmarcke@n-va.be

Bron: Gemeentelijke Profielschets Dendermonde 2016

Blijvende problemen met kinderopvang
Het blijft problemen regenen met de kinderopvang. De meerderheid heeft gebruik gemaakt van de introductie van een nieuw computersysteem. Door problemen met dit systeem, liepen heel,wat ouders een plaatsje
voor hun kind mis. Bovendien worden er geen wachtlijsten bijgehouden. Vroeger werden wachtlijsten bijgehouden door het personeel en werden de ouders in geval van vrije plaatsen verwittigd in volgorde van de
wachtlijst.
Nu verloopt alles online en automatisch, maar werden er geen
wachtlijsten bijgehouden. Ouders moeten nu elke dag zelf nakijken of er iemand geannuleerd heeft. Het principe ‘eerst komt,
eerst maalt’ is vervangen door een gokspelletje waarbij men op
het juiste moment moet ingelogd zijn.
“De N-VA vraagt een oplossing voor dit probleem, want geen
wachtlijsten registreren, lost het probleem niet op. De ouder
moeten kunnen zien hoeveel plaatsen er nog vrij zijn en op de
hoeveelste plaats men op de wachtlijst staat”, legt gemeenteraadslid Bart Nobels uit.

Falend facturatiesysteem
Het nieuwe computersysteem zorgt voor een ernstige vertraging
bij het versturen van de facturen. Vele gezinnen moeten plots
een stapel facturen betalen. Ook controle van de factuur wordt
na enkele maanden bemoeilijkt. “Men had dit probleem kunnen voorkomen door het systeem eerst voldoende uit te testen

Reageren? bart.nobels@n-va.be
in één van de IBO’s in plaats van het gemakshalve snel overal te
introduceren”, aldus Nobels.

#SterkerDendermonde
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De gemeenteraadsverkiezingen lijken voor jullie misschien nog veraf, toch is het nodig na te denken over de
situatie waarin de stad zich bevindt en keuzes te maken
om Dendermonde hogerop te tillen. Dat laatste is broodnodig, we zien jammer genoeg op het terrein dat onze
stad geen sterke speler meer is in de regio. De N-VA wil
niet alleen kritiek leveren, maar ook voorstellen met u
aftoetsten en beleidsideeën lanceren. Gebruik daarom
op sociale media ‘#SterkerDendermonde’ en laat ons zo
weten wat u denkt en in deze stad wil veranderen. Duidelijke keuzes dringen zich op in onze stad, en samen
met u willen we ons programma uitbouwen – onze stad
heeft creatieve burgers met ideeën die zeker de moeite
waard zijn om te onderzoeken.

Huidig cultuurbeleid? De naakte cijfers!
De schepen van Cultuur kan vertellen wat ze wil, het is de taak van de oppositie om de resultaten van een beleid te toetsen aan de
realiteit. Dat doen we ook met het cultuurbeleid van dit stadsbestuur. De N-VA vroeg officiële cijfers op en vergeleek deze met die
van 2012 – het laatste jaar van de vorige legislatuur. Daarin zien we één constante, namelijk dalende cijfers. Zo is het publieksbereik
van het cultuurcentrum gedaald , de ontleningen van onze bibliotheek door jongeren is ronduit dramatisch en ondanks de enorme
aankondigingen van de schepen zijn de cijfers van onze musea ronduit slecht in vergelijking met die van de vorige legislatuur. Eén
ding is duidelijk: cultuur is geen prioriteit voor deze CD&V/sp.a-meerderheid.

Welke weg gaan we op met CC Belgica?
Ondanks een goed functionerend personeelsteam is het cultuurcentrum er niet in geslaagd de goede cijfers van de vorige legislatuur te evenaren. Meer nog, we zien een achteruitgang in het aantal mensen dat naar het cultuurcentrum komt. Positief is wel dat
Belgica BiS er kwam, een facelift voor de oude Steenport zorgde ervoor dat er al twee jaar een sterke concertreeks GERUIS werd
geprogrammeerd. Ondanks de grote aankondigingen in de pers, werd in Huis Van Winckel nog geen steen verlegd. Het volgende
stadsbestuur zal hier werk van moeten maken. Er zijn volgens de N-VA heel wat mogelijkheden, maar de huidige toestand van
het pand schetst het stedelijk beleid – veel woorden in persmededelingen, maar de daden ontbreken. De N-VA wil dat het cultuurcentrum ook meer buiten zijn eigen gebouw treedt. We missen cultuurmanifestaties in de deelgemeenten. Deze zijn momenteel
zeldzaam. Zoals u in ons vorig nummer al kon lezen, willen we samen met Jong N-VA werk maken van de leegstaande tubes in
Bastion V, de jazzbunker. Daar zijn mogelijkheden, uit te voeren met bescheiden middelen én deze site kan een cultuursite worden
voor jonge talenten én de jazzclub (die trouwens gewonnen is voor dit initiatief).

www.n-va.be/dendermonde

