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#SterkerDender-
monde

De gemeenteraadsverkiezingen van 
2018 komen dichterbij en onze afde-
ling is al een tijdje bezig met  
de voorbereidingen. Aangezien wij het 
debat over de toekomst van onze stad 
inhoudelijk willen voeren, starten we 
dit blad met #SterkerDendermonde. 
Hiermee leveren we kritiek op het hui-
dig beleid én geven we tegenvoorstel-
len. Via onze site roepen we de burger 
op om te reageren op onze ideeën. 
Het is dus mogelijk dat we op basis 
van uw input voorstellen verfijnen of 
bijkomende voorstellen lanceren.

De laatste weken waren niet goed 
voor het beeld van de politiek. De 
Vlaamse minister-president Bourgeois 
heeft een reeds bijkomende maatre-
gelen vooropgesteld om excessen te 
voorkomen. Niettemin willen we ook 
duidelijk stellen dat het overgrote deel 
van gemeenteraadsleden - over alle 
partijen heen - met idealisme en inzet 
zijn mandaat uitoefent. 

De gemeenteraad heeft wel het 
signaal gegeven om een duidelijk 
overzicht te geven wie welke functie 
waar uitoefent, met de bijhorende 
vergoeding. We hopen ook dat de  
burgemeester hier snel werk van 
maakt. Transparantie en openheid  
zijn voor ons sleutelwoorden.

In elk geval werken we samen met u 
voor een #SterkerDendermonde - daar 
staat de N-VA voor garant!

Giel Van  
Medegael
Voorzitter

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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

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 toegangsrecht 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:     /     /
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Betonbruggen tot kunst verheffen p. 2 #SterkerDendermonde: inzetten op jeugd p. 4- 5

Prijsvraag: win een biermand!
Wat is de naam van de nieuwe Baasroodse  
palingbotter die het scheepvaartmuseum  
momenteel aan het bouwen is?

Stuur uw antwoord door via mail voor  
1 april 2017 naar dendermonde@n-va.be,  
met als onderwerp ‘Prijsvraag’.

Volkswelzijn voert 
N-VA-verkiezings-
programma uit
In de aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen van 2012 heeft 
N-VA Dendermonde er nooit een 
geheim van gemaakt dat de partij 
een radicale tegenstander was van 
het volbouwen van het kerkplein 
van Oudegem. 
Eind 2016 heeft Volkswelzijn beslist de 
plannen te schrappen en op die manier 
het programmapunt van de N-VA te 

realiseren. Bedankt, Theo! Als alternatief 
voor bebouwing op het dorpsplein stelde 
de N-VA in 2012 voor om de vervallen 
garage op de hoek van de Varenbergstraat 
en de Oudegemsebaan te slopen en daar 
de nodige infrastructuur te voorzien voor 
de wijkagent, het plaatselijke filiaal van de 
bibliotheek en sociale appartementen. 

We weten wat er is gebeurd met de lokale 
bibliotheek, daaraan kan Volkswelzijn 
niets meer veranderen, maar zij realiseren 
nu wel het andere deel van het N-VA-
voorstel: aankoop van de site, afbraak 
van de vervallen garage en de bouw van 
sociale woningen. Bedankt, Tom.
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Fusie huisvestingsmaatschappij Volkswoningen  
niet in belang Dendermondenaars
N-VA Dendermonde uitte al ernstige bedenkingen bij de fusie tussen Dendermondse Volkswoningen 
en Huisvesting Aalst. Deze laatste had geen goed doorlichtingsrapport en blijkbaar vond deze maat-
schappij geen partner in Aalst zelf. 

Ook het werkingsgebied is verschillend, en we hebben verno-
men dat Huisvesting Aalst een patrimonium bezit dat sterk 
verouderd is. Meer nog, ongeveer 400 woningen van Huis-
vesting Aalst dienen zwaar gerenoveerd of gewoon afgebro-
ken te worden.

De N-VA vreest dat dergelijke operatie zwaar op de nieuwe 
fusiemaatschappij zal wegen en dat renovatieprojecten in 
Dendermonde daardoor vertraging zullen oplopen. Dender-
mondse Volkswoningen heeft trouwens hierin nog veel werk 
op de plank.

We kunnen dus enkel concluderen dat politieke redenen aan 
de grondslag liggen van deze fusie, wat de N-VA betreft is 
er eerder een fusie tussen Volkswelzijn en Dendermondse 
Volkswoningen aan de orde. 

Daarmee krijg je één sterke maatschappij voor de gehele 
regio. Maar blijkbaar moet elke meerderheidspartij in het 
stadsbestuur zijn eigen maatschappij hebben. Een duidelijk 
voorbeeld van oude politieke cultuur en dat is jammer.

1,8 miljoen euro voor scheepvaartmuseum goed besteden
De provincie Oost-Vlaanderen heeft een budget van 1,8 miljoen euro voorzien voor investeringswerken 
in het Scheepvaartmuseum in Baasrode. Omdat het nog steeds onduidelijk is hoe deze middelen besteed 
zullen worden, vroeg provincieraadslid Annemie Demuyt aan de gedeputeerde welke investeringswerken 
er gepland staan en wat de timing is. 

Uit het antwoord van de gedeputeerde 
blijkt dat er nog geen concrete timing op-
gesteld is maar dat 1,2 miljoen euro voor-
zien is voor de instandhoudingswerken 
van scheepswerven Van Praet-Dansaert en 
Van Damme. Ook voor het aantrekkelijker 
maken van het museum voor bezoekers 
zijn middelen voorzien. Annemie pleitte 
ervoor om de vzw Scheepvaartmuseum 
nauw te betrekken bij de uitvoering van 
de plannen en snel werk te maken van de 
concrete uitwerking. 

“De vzw is vragende partij om samen te 
werken met het provinciebestuur om het 
Scheepvaartmuseum terug aantrekkelijk te 
maken bij het grote publiek. Ook inzake de 
instandhoudingwerken hebben de mensen 
van de vzw Scheepvaartmuseum heel wat 
expertise opgebouwd”, stelt Demuyt. 

“Er is nog veel werk aan de winkel en er 
moet nog veel geïnvesteerd worden. Het is 
ook een goede zaak dat de gedeputeerde 
werk wil maken  om het museum aantrek-
kelijker te maken voor het grote publiek. 

Wat dat betreft heb ik samen met de vzw 
reeds het initiatief genomen en een educa-
tief project uitgewerkt. Ik roep de gedepu-
teerde dan ook op om samen te zitten met 
de vzw om dit verder uit te werken”, aldus 
Annemie Demuyt.

 Reageren? 
marius.meremans@n-va.be - bart.nobels@n-va.be

 Reageren? 
annemie.demuyt@n-va.be 
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N-VA wil betonbruggen tot kunst verheffen
De stad Dendermonde en Infrabel sluiten een overeen-
komst over het onderhoud van de spoorwegbrug  
in Grembergen. De N-VA grijpt dit aan om ook het 
uitzicht van de spoorbruggen aan te pakken. Een  
wedstrijd voor kunstenaars moet leiden tot een  
aantrekkelijke en onderhoudsvriendelijke oplossing.

Het stadsbestuur sluit een overeenkomst met Infrabel om in het 
bijzonder de Grembergse brug te beschermen tegen overlast van 
duiven. Het gaat om de spoorwegbrug in Grembergen, en aan 
het kruispunt van de Mechelse poort. Een goede zaak vindt de 
N-VA, dat meteen verder wil gaan in het opsmukken van de twee 
betonnen bruggen. 

“Duizenden mensen rijden elke dag onder de beide bruggen”, 
zegt gemeenteraadslid Tomas Roggeman. “Voor wie uit Hamme, 
Buggenhout of Baasrode komt, is de spoorwegbrug een echte 
toegangspoort tot de stad. Maar mooi zijn ze niet. Betonnen 
bouwsels in vijftig tinten grijsbruin met binnenkort netten er-
onder tegen duivenuitwerpselen, dat geeft geen flitsende indruk 
van ons centrum.” 

N-VA Dendermonde stelt voor om de bruggen op te fleuren met 
kunst. “De watertoren in Gentbrugge is een mooi voorbeeld van 
een betonnen constructie die nu een mooie landmark is”, zegt 
Roggeman. “Er zijn ongetwijfeld kunstenaars met ideeën over 
hoe we de brug aan de Mechelsesteenweg kunnen omvormen 
naar een prachtige toegangspoort. De N-VA wil daarom dat het 

stadsbestuur een wedstrijd uitschrijft waarop kunstenaars kun-
nen intekenen.”

Gebruik gehandicaptenparkeerplaatsen 
strenger controleren
Sinds januari 2013 zijn er 153 processen-
verbaal opgemaakt in Dendermonde voor 
het parkeren op een gehandicaptenpar-
keerplaats of het onrechtmatig gebruik 
van een parkeerkaart voor personen 
met een handicap. De N-VA vindt beide 
overtredingen onaanvaardbaar en wil dat 
de controle op deze twee overtredingen 
wordt opgedreven.

“We willen dat er naast sensibilisering, ook 
sterk repressief wordt opgetreden”, verdui-
delijkt gemeenteraadslid Bart Nobels. “We 
willen dat de politiediensten en GAS-amb-
tenaren prioritair worden ingezet en dat 
hierbij een nultolerantie wordt gehanteerd. 
Onder andere GAS-boetes lijken hiervoor 
een aangewezen middel.”

Vervallen kaarten voortaan beter  
controleren
Uit gepubliceerde cijfers blijkt dat per 
geldige kaart die in omloop is, er nog 
twee vervallen kaarten circuleren die niet 

ingeleverd zijn bij de FOD Sociale zaken. 
Voor de drie gemeenschappen samen 
gaat het over 200.000 kaarten die niet 
werden ingeleverd. Meestal gaat het 
om een vergetelheid en worden deze 
kaarten weggegooid of blijven ze ergens 
in een schuif liggen, maar er worden 
ook vervallen kaarten gebruikt door 
mensen die er geen recht op hebben. De 
controle op vervallen kaarten was vrij 
moeilijk. Maar op initiatief van toenma-
lig staatssecretaris Elke Sleurs komt hier 
verandering in. “De oude kaarten zullen 
systematisch vervangen worden door 
nieuwe kaarten met een QR-code. De 
politiediensten zullen in 2017 een app 
kunnen installeren op een smartphone. 
Bij het inscannen van de QR-code kan 
de politieambtenaar onmiddellijk zien 
of deze kaart nog geldig is of niet. Een 
mogelijkheid die ook in Dendermonde 
ten volle benut moet worden”, aldus Bart 
Nobels.

 Reageren? 
tomas.roggeman@n-va.be

 Reageren? bart.nobels@n-va.be

“De brug aan de Mechelse Poort 
oogt nu niet zo fraai, kunst moet 
voor een opwaardering zorgen.”



www.n-va.be/dendermonde

4DENKEN.DURVEN.DOEN.

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 niet meer een sterke speler is in de regio. De N-VA wil niet alleen kritiek leveren, maar ook 
voorstellen met u aftoetsten en beleidsideeën lanceren. Gebruik daarom op de sociale media 
#SterkerDendermonde en laat ons zo weten wat u denkt en in deze stad wil veranderen. Duide-
lijke keuzes dringen zich op in onze stad, en samen met u willen we ons programma uitbouwen 
– onze stad heeft creatieve burgers die zeker de moeite waard zijn om te onderzoeken.

N-VA rekent op u
Jeugd kan Dendermonde sterker maken!
De afgelopen decennia werd in Vlaanderen sterk geïnvesteerd in jeugd. Ook in Dendermonde werd door 
de jaren heen veel gerealiseerd door verschillende schepenen van Jeugd. Maar er zijn verschillende pijn-
punten. De financiële toestand van de stad zorgt ervoor dat investeringen op een laag pitje staan en be-
loftes verbroken worden. Dat geldt ook voor de jeugdsector. Denk maar aan het jeugdcentrum in Appels, 
of Bastion V. Daarom wil Jong N-VA Dendermonde dat het stadsbestuur de jeugd ernstig neemt. Studies 
bestellen en realisaties uitstellen, leveren niets op.

Dat de stadskas niet oneindig groot is, weten we allemaal. 
Net daarom moet er een eerlijk kader komen over wat kan en 
wat niet kan. Het volgende stadsbestuur moet duidelijk zeg-
gen welk bedrag beschikbaar is voor investeringen in jeugd. 
Daarna moet vastgelegd worden welke investeringen men wil 
realiseren en moet het bestuur zich daaraan houden. Trans-
parantie en het nakomen van beloftes zijn de kern. Spijtig ge-
noeg is het huidig bestuur niet echt een schoolvoorbeeld van 
het nastreven van die kernwaarden, denk daarbij bijvoorbeeld 
aan het vooropgestelde jeugdcentrum. Ook is het fijn om 
kinderen te bevragen over hun dromen. Die dromen daarna 
opbergen is dat echter niet.

Als het aan Jong N-VA ligt, staan de volgende elementen cen-
traal in het toekomstige jeugdbeleid.

Fuiven: waar is dat feestje?
Een eerste actiepunt ligt bij het fuifbeleid in Dendermonde. 
Terwijl er veel fuiven zijn voor late twintigers en dertigers, 
is het aanbod voor tieners en studenten in Dendermonde 
beperkt. Als gevolg daarvan vinden bijna alle fuiven plaats in 

jeugdhuizen zoals JH Zenith. Grotere evenementen moeten 
dan weer plaatsvinden in een sporthal, die daar eigenlijk niet 
voor gemaakt is. Voor ons is de oplossing duidelijk: de stad 
moet een feestzaal inrichten. Mogelijke locaties daarvoor zijn 
de omgeving van de sporthal in Sint-Gillis en de Kroonveld-
laan. Hier is een groot budget voor nodig en daarom zal het 
volgende stadsbestuur zich duidelijk moeten uitspreken of het 
dit wil realiseren. Zo een nieuwe feestzaal zou een interessan-
te locatie zijn voor JH Zenith. Zo kan JH Zenith uitbreiden en 
zijn rol ten volle opnemen. Het is namelijk moeilijk voor dit 
jeugdhuis om uit te breiden op zijn huidige locatie.

Dorpsparken: spelen, ravotten, wandelen en voetballen
Een tweede actiepunt zijn de speel- en parkgebieden. Som-
mige deelgemeenten waaronder Baasrode en Grembergen 
hebben vandaag al groene zones, maar vaak zijn die niet in 
optimale staat. Andere deelgemeenten zoals Oudegem en 

Schoonaarde hebben helemaal geen groengebied of recrea-
tiezone. Jong N-VA wil een dorpspark in de buurt van elke 
dorpskern. Dat is niet alleen een plaats waar kinderen kunnen 
spelen, maar ook een ontmoetingsplek en rustpunt voor de 
hele bevolking. Deze locaties zijn vandaag al gemarkeerd 

#SterkerDendermonde
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in het gewestplan. Het komt er nu op aan om deze ook uit 
te bouwen. Het lijkt ons ideaal om zo een grotere speeltuin 
te realiseren gekoppeld aan horeca. Vergelijkbaar met de 
natuurlijke speelelementen aan zwembad Olympos, kan deze 
voorzien worden op andere locaties. Het Wastijnepark is een 
goed voorbeeld van zo een locatie.

Jeugdbewegingen en jeugdhuizen
Jong engagement is van onschatbare waarde. Jongeren die 
als vrijwilliger meewerken in een jeugdbeweging of jeugd-

huis, dragen veel bij aan onze samenleving. Zij verdienen alle 
steun. Een goede huisvesting voor deze jeugdverenigingen 
is van cruciaal belang. Daarom moeten we projectsubsidies 
voorzien voor nieuwe infrastructuur voor Chiro Bobo en 

KLJ Schoonaarde. Zo krijgen alle jeugdbewegingen op ons 
grondgebied een goede en veilige huisvesting. Specifiek voor 
KLJ Schoonaarde gaan we op zoek naar een combinatie met 
de noden van FC Juventus Schoonaarde. Zij hebben nu een 
terreintekort. Aangezien die noden overlappen én omdat KLJ 
en Juventus de enige Schoonaardse verenigingen zijn met een 
jeugdwerking, is een gezamenlijke oplossing ideaal.

Tot slot is ook het alcohol- en drugsbeleid belangrijk voor 
jeugdverenigingen. Zowel JH Zenith als de Scouts van Den-
dermonde hebben zelf al een uitgewerkt beleid. Wij willen dat 
alle andere verenigingen dezelfde werkwijze hanteren en zelf 
regels opstellen voor alcohol- en drugsgebruik, in samenwer-
king met preventiediensten.

Rocking Dendermonde
Als er al een ernstige nood is, is het wel deze van repeti-
tieruimte voor jonge bands in onze stad. Daarom had de 
jeugdraad onder de vorige legislatuur een plan opgevat om 
de leegstaande tubes van Bastion V (de jazzbunker) om te 
vormen tot een repetitieruimte voor bands alsook de mo-
gelijkheid tot kunst- en cultuurruimte gericht op jongeren. 
Deze plannen kregen het etiket ‘onderzoek‘ om daarna een 
stille dood te sterven. Nochtans zou dit perfect passen in een 
herwaardering van ons militair erfgoed – ook hier zullen 
budgettaire redenen worden aangehaald, maar toch willen we 
hier goedkopere pistes volgen die perfect haalbaar zijn. Als we 
erin zouden slagen om een fuifzaal te bouwen in Sint-Gillis, 
zou het inkapselen van repetitieruimte een mogelijkheid zijn. 
Een eerste stap is alleszins om contact op te nemen met vzw 
Repetitieruimtes en daarbij uit te kijken naar praktijkvoor-
beelden van andere steden.
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