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DENDERMONDE
Wij nodigen u van harte uit op:

EETFESTIJN N-VA DENDERMONDE

Zaterdag 28 maart 2015 – 17 uur tot 22 uur
Op het menu :

• steak met saus naar keuze (€ 16,00) of zalm (€ 16,00)
• kindermenu - balletjes in tomatensaus (€ 10,00).
Groenten en frietjes à volonté.
Afhalen ook mogelijk!
Ruim dessertenassortiment - Kinderhoek

V.U.: Cedric De Bruyckere, Emiel Van Winckellaan 7, 9200 Dendermonde

Reserveren via dendermonde@n-va.be of tel: 0486 206 411.

PRIJSVRAAG: WIN EEN BIERMAND!
Welke Vlaamse dichter en schrijver,
wiens borstbeeld in Schaarbeek
staat, opende een boekhandel uitsluitend voor de ‘Vlaamsche taal’?
In de Dendermondse deelgemeente
Sint-Gillis werd een straat naar hem
genoemd.
Stuur uw antwoord door via
mail voor 31 maart 2015 naar
dendermonde@n-va.be, met als onderwerp
‘Prijsvraag’.

OPLOSSING EN WINNAAR VORIG NUMMER

De Baasroodse beroepswielrenner die we zochten was
Frans Bonduel. Uit de vele juiste antwoorden trok een
onschuldige hand Marleen Van Nieuwenhove als winnaar. Zij wint een prachtige biermand. Schol!

Beste Dendermondenaren,
Ik ben fier om als voorzitter van N-VA Dendermonde u
ons nieuwsmagazine te kunnen voorleggen waaruit blijkt
dat onze mandatarissen, in de gemeenteraad, OCMWraad, provincieraad en het Vlaams Parlement, hun taak
ter harte nemen. Ze laten zich opmerken en doen iets bewegen met voorstellen, kritische vragen en bemerkingen.
Dat is ook nodig. Want het beleid van de meerderheid
kunnen we samenvatten als ‘onduidelijkheid troef’. We
moeten vaststellen dat het college van burgemeester en
schepenen maar al te vaak inwoners en verenigingen in
het ongewisse laat, slecht communiceert en heel wat onduidelijkheid
laat bestaan.
Op bladzijde drie verneemt u meer
over enkele concrete cases: de communicatie over de compensatiestickers op de huisvuilzakken, het
festival ‘Dendermonde Viert’, de
slechte staat van de stadsparkings, Cedric De Bruyckere
enzovoort.
Voorzitter
Tot binnenkort!

www.n-va.be/dendermonde

Minder papierwerk voor verenigingen!

Burgemeester ergert zich aan
onderwijsbeleid, maar doet er
niets aan
“Uw ergernis is de mijne”. Zo eindigde burgemeester
Piet Buyse zijn antwoord op onze striemende kritiek
dat het gemeentelijk onderwijs in Dendermonde toch
wel heel erg slecht geleid wordt. Op zes maanden tijd
kon de bevoegde schepen geen enkel onderwijsdossier
op een treffelijke wijze naar de gemeenteraad brengen.
Dat de bevoegde schepen (CD&V) er niets van bakt,
bleek in juli al. Toen moest de bespreking van het
schoolreglement van de agenda van de gemeenteraad
verwijderd worden omdat het niet beantwoordde
aan de decretale verplichtingen. In september werd
het schoolreglement drie maanden te laat opnieuw
voorgelegd. In december wilde de schepen de
kostenbijdrageregeling in de loop van het schooljaar
wijzigen en daardoor rechtstreeks ingaan tegen
het decreet basisonderwijs. In januari legde ze een
document voor waardoor er volgend schooljaar in de

Het papierwerk moet voor verenigingen en hun vrijwilligers zo veel mogelijk
beperkt worden. Uiteraard moeten stadsdiensten en veiligheidsdiensten
goed geïnformeerd zijn over de activiteiten die georganiseerd worden. Maar
het formulier dat organisatoren van evenementen moeten invullen kan
gebruiksvriendelijker, eenvoudiger en eigentijdser.

De ‘afvallige’ letters op het gebouw van de Freinetschool in Appels zijn tekenend voor het onderwijsbeleid
in Dendermonde.
eerste kleuterklas geen leerlingen konden ingeschreven
worden. Zijn dit grandioze fouten of gewoon onkunde?
Om grove blunders te voorkomen heeft de N-VA in elk
van deze dossiers de zaken moeten rechttrekken.
De N-VA begrijpt dus volkomen de frustratie van de
burgemeester inzake onderwijsdossiers. Het kan immers
niet aangenaam zijn om te moeten toegeven dat de
oppositie het werk van de meerderheid doet.
Reageren? walter.deygers@n-va.be

Daarom stelde N-VA-raadslid Bart Nobels voor om dit te doen via een
webformulier. De meerderheid volgde dit voorstel. Omdat verenigingen het
bindmiddel van onze samenleving zijn, blijft de N-VA dit op een constructieve
manier opvolgen.

Meer info? bart.nobels@n-va.be

Onduidelijkheid troef!
Ongetwijfeld hebt u ook de onduidelijke communicatie van de burgemeester en het schepencollege
opgemerkt. U vroeg zich de afgelopen maanden wellicht af hoe het nu eigenlijk allemaal in elkaar zat met de
huisvuilzakken en die stickers. Of er nu toch nog een Marktrock komt of niet, of koos men gewoon de nieuwe
naam ‘Dendermonde Viert’ om geen verdere imagoschade op te lopen?
Gelukkig kan u rekenen op de zeer actieve gemeenteraadsfractie N-VA die er in slaagt de meerderheid te overtuigen
met nieuwe voorstellen. Helaas krijgen we ook al te vaak een onduidelijk antwoord.

Nog steeds donderwolken
boven rusthuis Boonwijk

Geen goedkope energielening voor
Dendermondenaar

We zetten voor u alles even op een rijtje…

Er is nog steeds geen oplossing gevonden voor
de 48 bedden in het WZC Hof ter Boonwijk.
Door de fusie met het WZC Sint-Vincentius
worden deze minder financieel aantrekkelijke
bedden in de koopetalage gezet. Een overnemer
moet dringend gezocht worden.

Vlaams Parlementslid Marius Meremans bevroeg minister Turtelboom over de promotie van de’ Vlaamse Energielening ‘ bij
de burger. Deze lening is goedkoop (2 %) en bedraagt maximaal
10 000 euro – mensen in sociaal zwakkere positie kunnen zelfs
renteloos lenen.

Marktrock wordt opgevolgd door het stadsfestival
‘Dendermonde Viert’, dat zal plaatsvinden van 2 tot 5 juli
2015. Na de negatieve evaluatie leek het niet meer dan
logisch dat men de samenwerking met Live entertainment,
de organisator van Marktrock, zou stopzetten. Volgens
raadslid Klaartje Van Havermaet kan dat echter niet
gezegd worden. Enerzijds meldt het stadsbestuur dat Live
Entertainment totaal niet meer betrokken is, anderzijds
meldt de burgemeester dat men wel nog samenwerkt voor
het boeken van artiesten en wordt er door de organisator
gecommuniceerd dat de samenwerking nog doorloopt.
Warm en koud tegelijk. Er wordt mist gespoten over de
verlenging van de samenwerkingsovereenkomst.

“We twijfelen zeer sterk dat er ooit een overnemer
zal
gevonden
worden
voor
deze bedden en
de site”, zegt Veronique Van den
Steen. Volgens
collega Jurgen
Jacobs zou het
veel beter geweest zijn om
deze bedden in
eigen beheer te houden in plaats van ze over te
laten. Bovendien dient het gebouw gerenoveerd
te worden en aangepast aan de nieuwe normeringen. “De tewerkstelling is eveneens in gevaar”
zegt Paul Van Marcke. “De fusie zal ongetwijfeld
een afbouw betekenen van een deel van het personeel. Men had creatief moeten nadenken hoe
men een andere oplossing kon aanreiken.” besluit
Van Marcke.
Reageren? paul.vanmarcke@n-va.be

dendermonde@n-va.be

In de commissie bleek dat Dendermonde en de aangrenzende gemeenten een ‘blinde vlek‘ vormen; de raad van bestuur van DDS
– die de organisatie op zich nam – stopte ermee in september
2014. Schepenen Tas (sp.a) en Abbeloos (CD&V) stemden hierin
toe als ondervoorzitters, zonder een alternatief te voorzien voor
de inwoners. De Dendermondenaar kan op dit ogenblik niet
genieten van een voordelige energielening.
De N-VA vindt het bizar dat men er in Dendermonde niet in
slaagt dit te organiseren. Indien er de komende maanden geen
alternatief wordt aangeboden in Dendermonde, zal de Vlaamse
regering ervoor zorgen dat onze inwoners terecht kunnen in een
naburige gemeente die dat wel voorziet – in dit geval wordt dat
dan Aalst.
De N-VA vraagt dat er dringend werk wordt gemaakt van een alternatief, zodat Dendermondenaren ook in eigen stad een goedkope energielening kunnen aanvragen.
Info en reageren? marius.meremans@vlaamsparlement.be

Gemeenteraadslid Bart Nobels: “Ik wil
de verenigingen verlossen van hun vele
papierwerk.”

ONDUIDELIJKHEID OVER STADSFESTIVAL
‘DENDERMONDE VIERT’

Meer info? klaartje.vanhavermaet@n-va.be

ONDUIDELIJKHEID OVER COMPENSATIESTICKERS
HUISVUILZAKKEN

Het stadsbestuur verhoogde de prijs van de restafvalzakken
met 0,50 euro. Pas in
december communiceerde
men deze verhoging die
op 1 januari 2015 inging.
Bovendien moest men door
het nog niet beschikbaar
zijn van nieuwe zakken, een
compensatiesticker op de
oude zakken kleven. De
voorraad stickers bleek al
snel onvoldoende groot.
Raadslid Stijn Goossens

www.n-va.be/dendermonde

klaagde de chaos aan die dit veroorzaakte: de korte
invoeringstijd, de onzekerheid over het al dan niet ophalen
van zakken zonder sticker, de moeilijke zoektocht naar
stickers, de communicatie over wanneer zakken zonder
sticker niet meer werden meegenomen. Kortom complete
chaos. De N-VA vroeg alvast naar een transparantere en
efficiëntere communicatie.

Meer info? stijn.goossens@n-va.be

ONDUIDELIJKHEID OVER ONDERHOUD PARKINGS DE
BRUYNKAAI EN GEDEMPTE DENDER

De N-VA kan enkel concluderen dat de stad zich neerlegt bij
de huidige, erbarmelijke toestand van beide stadsparkings.
De afspraak met de eigenaar Waterwegen en Zeekanaal is
dat de stad Dendermonde
verantwoordelijk is voor
het onderhoud. Klaartje
Van Havermaet vroeg
te onderzoeken wat de
alternatieven zijn voor de
huidige ondergrond. Ze
drong er ook op aan om
beide sites te voorzien
van parkeervakken en
groen. We moeten echter
vaststellen dat we bij
het aanbrengen van deze voorstellen steeds op een muur
botsen bij de huidige meerderheid. Dan maar terug een
putje vullen? Voor de N-VA niet, wij willen ons inzetten
voor betere en mooiere parkeerplaatsen in de stad.

Meer info? klaartje.vanhavermaet@n-va.be
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we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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