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DENDERMONDE

www.n-va.be/dendermonde

Beste Dendermondenaren

In deze zomereditie van ons huismagazine  
ontdekt u in welke mate N-VA Dendermonde al 
heeft gewogen op het beleid vanuit de oppositie. 
Wij zijn immers halfweg deze legislatuur en dus 
is het tijd om een eerste balans op te maken.  
Sla deze pagina om en evalueer welke initiatie-
ven voor u en uw naasten écht iets betekenen. 

Want daar gaat het hem om, toch? Daar doen wij 
het alleszins voor. Voor u!

CONSTRUCTIEVE OPPOSITIE MET EEN VINGER AAN DE POLS
Onze gedreven gemeente- en OCMW-raadsleden geven met tal van initiatieven 
inspiratie aan de meerderheid. U kan enkele van deze opgepikte voorstellen 
terugvinden in het midden van dit magazine. 
In eerdere edities kon u alle lezen waar N-VA de noodzakelijke controle voert 
op het beleid. Zo krijgt de meerderheid toch de kans tijdig bij te sturen. Beleid 
voeren kost geld. Centen dus waarover moet gewaakt worden. Uw belastinggeld.

Leest u dus even verder en kom tot dezelfde conclusie: de N-VA weegt op het 
beleid!

Wie was de laatste begijn in Dendermonde? Ze is net als Dendermonds gemeente-
raadslid Klaartje Van Havermaet afkomstig uit Hamme Sint-Anna?

Stuur uw antwoord door via mail voor 31 juli 2015 
naar dendermonde@n-va.be, met als onderwerp 
‘Prijsvraag’.

Oplossing en winnaar vorig nummer 

Het borstbeeld op de foto was van de 
Vlaamse dichter en schrijver Emmanuel Hiel. 
Hugo Aerts wist de vraag correct te beant-
woorden en wint een prachtige biermand. 
Schol!
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11 juliviering 
Van harte welkom op de 11 juliviering 
van het N-VA-arrondissement Dender 
met gastspreker Sander Loones (Euro-
pees parlementslid en ondervoorzitter 
N-VA) op vrijdag 10 juli, om 19 uur, in 
het Parochiaal Ontmoetingscentrum, 
Rivierstraat 12, 9250 Waasmunster.

11 juli: een Roos 
voor een Leeuw 
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! Het kan zijn dat we 
uw vlag gemist hebben. Indien u op 11 
juli om 17 uur geen roos ontving, kan u 
bellen naar 0486 20 64 11 (Klaartje Van 
Havermaet)

Voorzitter Cedric De Bruyckere: 
“N-VA Dendermonde weegt  
duidelijk op het beleid”

N-VA weegt op beleid

PRIJSVRAAG: WIN EEN BIERMAND!

Wandel mee voor Nepal
Wandel mee voor Nepal op 20/09.
De N-VA-afdelingen uit Aalst, Lede, 
Wichelen, Wetteren, Laarne Kalken, Zele 
en Dendermonde slaan de handen in 
elkaar en organseren een wandeltocht 
ten voordele van Nepal. Start in 
Dendermonde. Meer info binnenkort op 
www.n-va.be/dendermonde.



De N-VA wil de meerderheid bij de les houden en 
volgt van zeer nabij een aantal dossiers op die recht-
streeks ingrijpen op uw dagelijks leven. Een paar 
dossiers als voorbeeld:

• de toekomst van de Oudegemse brandweer

• het voortbestaan van het rusthuis in de Boon-
wijk

• de mobiliteitsproblematiek n.a.v. het project 
Oude Briel

• een positief middenstandsverhaal voor hande-
laars en klanten

• het voeren van een gecoördineerd integratiebe-
leid

• de inrichting van het dorpsplein van Oudegem

• het voorzien van kwaliteitsvolle buitenschoolse 
kinderopvang

• de herwaardering van de Hollandse Kazerne

• het verfraaien van de stadsparkings De Bruyn-
kaai en Gedempte Dender

www.n-va.be/dendermondedendermonde@n-va.be

Hoe de N-VA weegt op het beleid in Dendermonde…

N-VA blijft waakzaam en attentIedereen #Helfie!

In januari 2013 beloofde de N-VA een kritische 
maar constructieve oppositie. Bijna 2,5 jaar later 
kan iedereen zien dat we ook vanuit de oppositie 
zaken kunnen beïnvloeden. Of zoals iemand van 
de administratie het zei : “Een goede oppositie 
houdt de meerderheid scherp”. De N-VA doet wat 
het in 2012 beloofde. De N-VA zorgt vanuit de op-
positie voor een andere politiek in Dendermonde. 
We geven u hier een overzicht.

Wijzerbeek wordt biologisch 
gezuiverd

In november 2013 bracht de N-VA 
het dossier van de sterk vervuilde 
Wijzerbeek op de gemeenteraad. Na 
decennia van niets doen gebeurt er 
nu toch iets: een poging om de beek 
biologisch te zuiveren. Niet genoeg, 
maar wel een aanzet tot sanering. 

Harmonisatie personeelsstatuten OCMW

De OCMW-raadsleden van de N-VA kaartten de on-
gelijke verloning van de OCMW-zorgkundigen aan. 
Voor hetzelfde werk krijgen niet alle personeelsle-
den hetzelfde loon. Na een pittig debat slaagden we 
erin de voltallige raad de harmonisatie van de lonen 
principieel te laten goedkeuren. 

Weg met de martelgang op de Gentsesteenweg

De fietspaden op de Gentsesteenweg zijn de slechtste 
van de stad. De N-VA vroeg om eindelijk werk te 

maken van de heraanleg. Dankzij 
het aandringen van de N-VA zal 
het stadsbestuur voorlopigemaat-
regelen nemen.

Sociale kruidenier

Na het verdwijnen van de 
voedselbedeling door het CAW (= Centrum voor 
Algemeen Welzijnswerk) pleitte N-VA Dendermonde 
voor een verderzetting van de sociale kruidenier 
in samenwerking met andere gemeenten. Intus-
sen sloot het OCMW zich aan bij de vereniging 
WelDENDERend, die de dienstverlening van zeven 
gemeenten groepeert.

Oplossing voor lokalenprobleem KLJ Schoonaarde

De locatie van KLJ Schoonaarde, gemeenteschool 
De Klinker, 
voldeed niet 
langer aan de 
noden van 
de bloeiende 
jeugdbewe-
ging. N-VA 
Dendermonde 
vroeg het 
schepencol-
lege meer-

maals om samen met hen een oplossing te zoeken. 
Na lang aandringen is er een begin van oplossing: 
KLJ Schoonaarde krijgt dan toch de kans om op het 
schoolterrein een extra container te plaatsen.

Dendermondenaren kunnen genieten van  
Vlaamse Energielening

N-VA maakte de meerderheid er attent op dat 
Dendermonde een grote vlek vormde op de kaart 
waar inwoners kunnen genieten van een goedkope 
Vlaamse Energielening. Uiteindelijk sloot de stad 
zich aan bij vzw BEA (Beheer Energie Aalst). Wel 
een gemiste kans om dit project zelf te trekken.

Betere dienstverlening met de liftbus

De liftbus van het 
OCMW laat rolstoel-
gebruikers en minder 
mobiele mensen te vaak 
in de steek, zo is er bv. 
geen dienstverlening 
in het weekend en na 
17 uur. Onze OCMW-
fractie wil een betere 
en efficiëntere inzet en 
wijst op de voordelen 
van het samenwerken 
met een externe partner. De OCMW-voorzitter laat 
zijn diensten het voorstel bekijken.

Dendermonde is ‘Stad met een Hart’

De vraag naar bloed is 
hoog, het aanbod jam-
mer genoeg te laag. De 
N-VA vroeg de stad om 
initiatieven te nemen 
die het bloedgeven 
promoten. Met resultaat, 
voor de inspanningen 
overhandigde het Rode 
Kruis de stad Dender-
monde in januari 2015 
het ‘Stad met een Hart’-
label.

Behoud rusthuis Baasrode 

Jarenlang ijverden we consequent voor het behoud 
van het rusthuis in Baasrode. De onzekerheid en on-
duidelijkheid bleef maar aanslepen. De N-VA bleef 
zich al die tijd verzetten tegen een sluiting. Na veel 
vijven en zessen hakte de meerderheid dan toch de 
knoop door. Het OCMW gaat op de site een nieuw 
woonzorgcentrum bouwen.

#Helfie Marius Meremans 
fietste mee met de 1000km 
voor Kom op Tegen Kanker

N-VA Dendermonde droeg ook haar steentje bij aan de #Helfie-
campagne. Op de foto zie je Giel Van Medegael, voorzitter van 
Jong N-VA Dender, worstelen met een campagnebord.

In welk jaar opent de tentoonstelling  
100 jaar 1914?
Neen, dit is geen extra prijsvraag, wel de pronostiek 
die Jong N-VA gelanceerd heeft. De restauratie van het 
Dendermondse stadhuis blijft aanslepen. Er moet een 
nieuwe tentoonstelling komen over 100 jaar WOI. Hoewel 
burgemeester Buyse het project met 
veel bombarie 
aankondigde, 
is het einde nog 
lang niet in zicht. 
Iedereen mag 
raden wanneer 
de tentoonstelling 
zal openen, via de 
facebook pagina 
‘Jong N-VA Den-
dermonde’ of via 
een mailtje naar  
tomas.
roggeman@n-va.
be.

De voorlopige ant-
woorden variëren 
tussen mei 2016 en 
april 2017. 

 Wil jij ook een #Helfie zijn? #Helfies zijn het tegenovergestelde van de selfies. Vooruitgang is een 
gedeeld project, het zit in ons allemaal. #Helfies helpen de vooruitgang een handje. Want als ieder-
een zijn steentje bijdraagt, staan we sterker.



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /



De N-VA wil de meerderheid bij de les houden en volgt van zeer nabij een aantal dossiers op die rechtstreeks 
ingrijpen op het dagelijks leven van de bevolking. Een paar dossiers als voorbeeld:

  Brandweer Oudegem : de zorg voor de veiligheid ligt ons nauw aan het hart en wij willen inzetten op 
een brandweer waarbij geen deelgemeenten uit de boot vallen.

   Dorpsplein Oudegem : we streven naar een project met ruimte voor alle kernfuncties van een dorps-
plein, een kloppend hart van de plaatselijke gemeenschap.

    Rusthuis Boonwijk : we willen ons inzetten voor de zwaksten van onze maatschappij en streven naar 
een oplossing die de zorgvrager centraal stelt.

  Briel : watergebonden activiteiten kunnen gerealiseerd worden in dit project maar enkel als vooraf de 
problematiek van de mobiliteit is opgelost.

  Middenstand : wij willen de achteruitgang van Dendermonde als commercieel centrum ombuigen tot 
een verhaal dat positief is voor handelaars en klanten.

   Jeugd- en dienstencentrum Appels : moet volledig ingebed zijn in de lokale gemeenschap en beantwoor-
den aan de noden van allen.

   IBO : kinderen zijn onze toekomst; het is noodzakelijk dat zij voor en na de schooluren allemaal op een 
kwaliteitsvolle wijze kunnen opgevangen worden.

   Elsbos : een nieuwe wijk met nieuwe woningen mag niet leiden tot immobiliteit of gebrek aan ruimte in 
de scholen.

www.n-va.be/dendermondedendermonde@n-va.be

Hoe de N-VA weegt op het beleid in Dendermonde…

N-VA blijft waakzaam en attent

Iedereen #Helfie
N-VA Dendermonde droeg ook haar steentje bij aan de #Helfie-cam-
pagne… Op de foto zie je Giel Van Medegael, voorzitter van Jong N-VA 
Dender, worstelen met een campagnebord.

In welk jaar opent de tentoonstelling 100 jaar 1914?
Neen, dit is geen extra prijsvraag, wel de pronostiek die Jong N-VA 
gelanceerd heeft. De restauratie van het Dendermondse stadhuis blijft 
immers aanslepen. Er moet een nieuwe tentoonstelling komen over 100 
jaar WOI. Hoewel burgemeester Buyse het project met veel bombarie 
aankondigde, is het einde nog lang niet in zicht. Iedereen mag raden 
wanneer de tentoonstelling zal openen. Dat kan via de facebookpagina 
‘Jong N-VA Dendermonde’ of via een mailtje naar tomas.roggeman@n-
va.be.

De voorlopige antwoorden variëren tussen mei 2016 en april 2017. Voor 
de herdenking van 100 jaar 1914 is dat hopeloos te laat. Maar de herden-
king van 100 jaar WOII zullen we hopelijk wel halen!

In januari 2013 beloofde de N-VA een kritische 
maar constructieve oppositie. Bijna 2,5 jaar later 
kan iedereen zien dat we ook vanuit de oppositie 
zaken kunnen beïnvloeden. Of zoals iemand van 
de administratie het zei : “Een goede oppositie 
houdt de meerderheid scherp”. De N-VA doet wat 
het in 2012 beloofde. De N-VA zorgt vanuit de op-
positie voor een andere politiek in Dendermonde. 
We geven u hier een overzicht.

Wijzerbeek wordt biologisch 
gezuiverd

In november 2013 bracht de N-VA 
het dossier van de sterk vervuilde 
Wijzerbeek op de gemeenteraad. Na 
decennia van niets doen gebeurt er 
nu toch iets: een poging om de beek 
biologisch te zuiveren. Niet genoeg, 
maar wel een aanzet tot sanering. 

Harmonisatie personeelsstatuten OCMW

De OCMW-raadsleden van de N-VA kaartten de on-
gelijke verloning van de OCMW-zorgkundigen aan. 
Voor hetzelfde werk krijgen niet alle personeelsle-
den hetzelfde loon. Na een pittig debat slaagden we 
erin de voltallige raad de harmonisatie van de lonen 
principieel te laten goedkeuren. 

Weg met de martelgang op de Gentsesteenweg

De fietspaden op de Gentsesteenweg zijn de slechtste 
van de stad. De N-VA vroeg om eindelijk werk te 

maken van de heraanleg. Na het 
mislopen van subsidies hiervoor, 
werd de druk opgevoerd. Dank-
zij het aandringen van de N-VA 
wordt toch 100 000 euro vrijge-
maakt voor nodige herstellingen.

Sociale kruidenier

Na het verdwijnen van de voedselbedeling door het 
CAW (= Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) 
pleitte N-VA Dendermonde voor een verderzetting 
van de sociale kruidenier in samenwerking met an-
dere gemeenten. Intussen sloot het OCMW zich aan 
bij de vereniging WelDENDERend, die de dienstver-
lening van zeven gemeenten groepeert.

Oplossing voor lokalenprobleem KLJ Schoonaarde

De locatie van KLJ Schoonaarde, gemeenteschool 
De Klinker, voldeed niet langer aan de noden van 

de bloeiende jeugdbeweging. N-VA Dendermonde 
vroeg het schepencollege meermaals om samen met 
hen een oplossing te zoeken. Na lang aandringen 
krijgt KLJ Schoonaarde dan toch de kans om op het 
schoolterrein een extra container te plaatsen. 

Dendermondenaren kunnen genieten van  
Vlaamse Energielening

N-VA maakte de meerderheid er attent op dat de 
Dendermonde een grote vlek vormde op de kaart 
waar inwoners kunnen geniete van een goedkope 
Vlaamse Energielening. Uiteindelijk sloot de stad 
zich aan bij vzw BEA (Beheer Energie Aalst). Wel 
een gemiste kans om dit project zelf te trekken.

Betere dienstverlening met de liftbus

De liftbus van het OCMW laat rolstoelgebruikers 
en minder mobiele mensen te vaak in de steek, zo 
is er bv. geen dienstverlening in het weekend en 
na 17 uur. Onze OCMW-fractie wil een betere en 
efficiëntere inzet en wijst op de voordelen van het 

samenwerken met een externe partner. De OCMW-
voorzitter laat zijn diensten het voorstel bekijken.

Dendermonde is ‘Stad met een Hart’

De vraag naar bloed is hoog, het aanbod jammer 
genoeg te laag. De N-VA vroeg de stad om initia-
tieven te nemen die het bloedgeven promoten. Met 
resultaat, voor de inspanningen overhandigde het 
Rode Kruis de stad Dendermonde in januari 2015 
het ‘Stad met een Hart’-label.

Stad maakt werk van integratiebeleid

De N-VA wees de meerderheid erop dat ze geen  
gebruik maakte van integratiesubsidies die de 
Vlaamse overheid ter beschikking stelt. Hiervoor 
dient het een samenhangend integratiebeleid uit 
te werken, iets wat 
Dendermonde, in 
tegenstelling tot de 
meeste Vlaamse ste-
den, nog niet heeft. 
De meerderheid 
pikte het signaal op 
en ging er mee aan 
de slag, maar miste 
door laattijdigheid 
wel een startkapitaal 
van om en bij de  
70 000 euro. 


