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Lente in Dendermonde!
De Japanse kerselaars stonden al in
bloei in onze stad. En ook voor de N-VA
is het al volop lente. Vandaar dat we al
met nieuwe kandidaten uitpakken die
onze partij versterken voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen.
In de gemeenteraad werken we al vijf jaar
keihard. Na herhaalde tussenkomsten van
onze raadsleden plaatst het stadsbestuur eindelijk camera’s in de binnenstad. Wellicht hebben enkele gewelddadige
conflicten aan het station het stadsbestuur ertoe aangezet om op onze vraag
in te gaan. De aanhoudende druk van de
N-VA werpt zijn vruchten af.
Daarnaast legde de gemeentemonitor van
de Vlaamse overheid de pijnpunten bloot:
een falend parkeerbeleid, de slechte
staat van onze voet- en fietspaden, de
veiligheid én de netheid van onze stad.
Thema’s die de N-VA al dikwijls op de
agenda heeft gezet.
Dendermonde kan veel beter, maar dat
kan énkel met duidelijke keuzes en daadkracht. Daarom willen we met u bouwen
aan een nieuwe lente voor onze stad.
Afspraak op 14 oktober 2018!

Els Verwaeren, Patrick Van Campenhout en Wouter Rogiers
gaan voluit voor de N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Nieuw trio voor de N-VA in Dendermonde
N-VA Dendermonde stelde met Els Verwaeren, Patrick Van Campenhout
en Wouter Rogiers bij het begin van de lente drie nieuwe kandidaten op de
lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. “We zijn ervan overtuigd
dat we met deze drie sterke kandidaten opnieuw een segment kiezers
kunnen overtuigen om te kiezen voor de N-VA”, zegt lijsttrekker Marius
Meremans.
Els Verwaeren is een kleuterjuf uit Appels
en onder meer actief bij het KWB-toneel,
harmonie Sint-Cecilia en als kookmoeder
voor de lokale jeugdbeweging. Ze krijgt een
plaats in de top van de lijst. ”Dendermonde
mist op dit ogenblik vooral durf en initiatief. Daardoor blijven heel wat mogelijkheden onbenut. Ook de investeringen in de
deelgemeenten moeten omhoog“, aldus Els.
Patrick Van Campenhout is voorzitter van
het Vlaams Wushu Instituut en ondervoorzitter van de sportraad. Hij stelt: “Het
sportbeleid in onze stad is voor verbetering
vatbaar, zowel op recreatief als op compe-

titief vlak. De vrijwilligerswerking en het
sportbeleid in Dendermonde moeten echt
naar een hoger niveau.”
Wouter Rogiers is de voorzitter van de
Muziekkapel van de Brandweer en een
actieve jong-Christen. “Er ontbreekt
dynamiek in onze stad. Dendermonde
moet opnieuw een bruisende stad worden
en dat kan enkel door samenwerking
én met doordachte investeringen. Met
engagement zet je de dingen in beweging.”
Patrick en Wouter krijgen een prominente
plaats op de lijst.

© Anne Deknock

Theo Francken in CC Belgica op 8 mei

Marius Meremans, lijsttrekker

Veilig thuis in een welvarend Dendermonde

Op dinsdag 8 mei komt staatssecretaris voor Asiel
en Migratie Theo Francken naar Dendermonde. In
CC Belgica zal hij het hebben over actuele uitdagingen
binnen zijn beleidsdomein. Na de uiteenzetting is er de
mogelijkheid om vragen te stellen.
Meer info via dendermonde.n-va.be of Marius
Meremans (0473 34 30 76).
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Sportbeleid in Dendermonde laat te wensen over!
Al jaren kreunt de Dendermondse sportwereld onder dezelfde klachten. Niemand heeft het gevoel dat
sport écht belangrijk is voor de meerderheid.
Diverse clubs kampen met een gebrek aan ruimte. Zo is er op korte termijn uitbreiding
nodig op de site in Sint-Gillis, waar onder andere voetbalploegen en de rugbyclub
actief zijn. Ook in andere deelgemeenten is er nood aan goed geclusterde sites met aandacht voor de zaalsporten. Baasrode verdient een upgrade van de sporthal. In Schoonaarde is er nood aan een extra voetbalveld. Op verschillende voetbalsites ontbreekt een
degelijk gebouw voor kantine en kleedkamers. Moeten we ook niet verder nadenken
over de aanleg van kunstgrasterreinen? En verdient die ene Finse piste echt niet beter?
Het subsidiereglement voor de clubs is gedateerd en moet geactualiseerd worden.
Ook hier dringt zich digitalisering op. Kan de stad geen regiefunctie opnemen inzake
vorming en begeleiding van clubs? Interessante infosessies zouden een mooie meerwaarde zijn voor sportclubbestuurders en trainers. Een sportbeleid kan maar degelijk
functioneren als er op regelmatige basis wordt overlegd met alle sporters en sportclubs
in Dendermonde.
Vragen of opmerkingen? Mail bart.claes@n-va.be

V ragen of opmerkingen?
Mail tomas.roggeman@n-va.be

Postbodes op pad tegen eenzaamheid bij
bejaarden
Eenzaamheid bij bejaarden is een groeiend probleem. De sociale diensten kunnen dat verhelpen, maar ze weten de mensen niet altijd te vinden. Om vereenzaming op te sporen, stelt de N-VA voor om Bpost in te
schakelen. “De postbode is een herkenbaar figuur”, zegt gemeenteraadslid Tomas Roggeman.
In Dendermonde wonen meer dan 2 600 tachtigplussers. “Het gaat vaak om mensen die
alleen wonen, slecht te been zijn en weinig contact hebben met de buitenwereld. Om isolement te vermijden, kunnen stad en OCMW samenwerken met Bpost”, vindt Roggeman.
“In dit project krijgen postbodes een speciale opleiding en bezoeken ze bejaarde inwoners. Met de bewoners wordt een vragenlijst overlopen die inzicht geeft in hun situatie.
Een goede gelegenheid om uit te leggen welke hulp er bestaat.”

Buurt is geuroverlast beu
N-VA-gemeenteraadslid Stijn Goossens kaartte al enkele keren over
de geuroverlast van het bedrijf Empro Europe op het Hoogveld aan.
“Ik begrijp dat de buurtbewoners de ondraaglijke stank meer dan
beu zijn”, zegt Stijn Goossens. “Het gaat hier om een bedrijf waarbij
er een beperkte mogelijkheid is om in te grijpen, maar toch kan
het stadsbestuur sterker aandringen bij de milieu-inspectie en de
bevoegde minister. Intussen deed het bedrijf aanpassingen, maar
de klachten zijn nog niet verdwenen. Onze bewoners verdienen een
stankvrije omgeving. Misschien moeten we de geurhinder in het
hele industrieterrein Hoogveld eens onder de loep nemen? En dit
mag zeker weer geen jaren duren.“, zegt Stijn Goossens.

dendermonde@n-va.be
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Criminaliteitscijfers:
waakzaamheid blijft
geboden
De N-VA-fractie in Dendermonde pleit al ruimte
tijd voor vaste camera’s in het centrum. Beschadigde autoruiten, vandalisme aan fietsen en eigendommen, rondhangende jongeren en de vechtpartijen aan het station zijn geen reclame voor
Dendermonde.
Aan het station werden tussen januari 2016 en maart 2018 732
processen-verbaal door de politie opgesteld. Dat is er een om
elke anderhalve dag. Wellicht hebben de recente vechtpartijen ervoor gezorgd dat het stadsbestuur eindelijk overstag is
gegaan en op acht locaties, waaronder ook het station, vaste
camera’s zal plaatsen. “Zaken waar andere steden al lang mee
bezig zijn, zullen in Dendermonde eindelijk realiteit zijn eind
2018. We zijn blij dat er naar ons geluisterd werd, maar er
moet wel vaart achter gezet worden”, aldus Marius Meremans,
Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid.
“Er zijn immers nog signalen die verontrustend zijn. Zo ligt het
aantal aantastingen van de fysieke integriteit in Dendermon-

de hoger dan het Vlaams gemiddelde. Dit geldt ook voor het
geweld dat gebruikt wordt tegen persoonlijke eigendommen”,
zegt Tomas Roggeman, gemeenteraadslid.
“Het feit dat woningdiefstallen blijven dalen is een opsteker,
maar het is aan de burgemeester en het stadsbestuur om een
strikter veiligheidsbeleid te garanderen. Dit gaat ook in de toekomst geld kosten, maar de N-VA wil die budgettaire inspanning de volgende legislatuur ondersteunen”, besluit Roggeman.
V ragen of opmerkingen? Mail naar tomas.roggeman@n-va.be
of marius.meremans@n-va.be
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Jana Goeminne
 21 jaar
 Woont sinds haar 14de in Schoonaarde
 Studeert rechten aan de UGent
 Al een tijd politiek actief in Jong N-VA en

gaat

voluit voor een lokaal mandaat

V ragen of opmerkingen?
janagoeminne.nva@gmail.com

“De verbetering van de erbarmelijke staat van ons station en parking waar dagelijks honderden mensen de trein nemen, bleef
jarenlang uit. Zoiets kan gewoonweg niet. Daarnaast moeten we blijven strijden voor een dorp waar jong en oud zich thuis
kunnen voelen. Ook moeten we jonge gezinnen blijven aantrekken door nieuwe initiatieven te ondersteunen die de eenheid en
samenhorigheid in ons dorp bewerkstelligen.”
“De N-VA is vragende partij om een nieuwe locatie voor de KLJ gecombineerd met extra infrastructuur voor FC Juventus
Schoonaarde te realiseren. Die verenigingen leveren uitstekend werk in ons dorp, maar tot nu toe zien we vrijwel geen
vooruitgang in dit dossier.”
Schoonaarde verdient beter!

Veilig thuis in een welvarend Dendermonde

www.n-va.be/dendermonde

Haal de Vlaamse Leeuw

Vlaanderen.
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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