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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 1 juli.

Voor een spetterende,  
maar vooral gezonde zomer

Beste Dendermondenaren,

We bevinden ons in een vreemde tijd. 
Zaken die steeds vanzelfsprekend 
leken, zijn dat nu niet meer. We kijken 
allen reikhalzend uit naar het gezellig 
samenzijn met onze vrienden en 
familie. Stilaan komt er licht aan 
het einde van de tunnel. Laat ons 
nog even volhouden. Hopelijk vieren 
we allemaal samen onze Vlaamse 
feestdag.

Ook in die bizarre tijden werkt 
onze N-VA-ploeg hard verder.  
Onze schepenen namen heel wat 
maatregelen in de strijd tegen het 
coronavirus. Maar daar blijft het 
niet bij. Al onze andere realisaties 
kan u eveneens in dit nummer ont-
dekken. Als betrouwbare coalitie-
partner voeren we het meerjaren-
plan verder nauwgezet uit. Dat is 
belangrijk, want het getuigt van 
goed bestuur. En goed bestuur, 
dat is wat de Dendermondenaar 
verdient, na het in gebreke blijven 
van het vorige stadsbestuur. Daar 
staat de N-VA voor en daar zijn wij 
bijzonder trots op. 

Ik wens jullie een spetterende en 
vooral gezonde zomer.

Jordi Lauwers
Voorzitter N-VA  
Dendermonde

#Samentegencorona
Van in het begin van de coronacrisis was het voor ons duidelijk dat we onmiddellijk 
in actie moesten schieten. Het stadsbestuur heeft niet stilgezeten. Onder impuls van 
Tomas Roggeman, schepen van Volksgezondheid en Sociale Zaken, zetten we in samen-
werking met tal van partners heel wat initiatieven op.

Algemene maatregelen

•  50.000 mondmaskers: een voor elke 
inwoner

•  Aangepaste dienstverlening van onze  
stadsdiensten 

•  Eigen productie van mondmaskers en  
gelaatsschermen voor personeel en 
politie

•  Triagecentrum op de Kroonveldlaan

Woonzorgcentra

•  Raamgesprekken en babbelboxen om de 
bewoners in contact te brengen met hun 
familie

•  Tablets voor bejaarden om te 
 videobellen

Lokale dienstencentra en  
assistentiewoningen

•  Belrondes voor 75-plussers
•  Aangepaste dienstverlening voor de 

wasserij en de sociale kruidenier
•  Thuislevering van maaltijden
•  Boodschappendienst
•  Volledige lockdown in het Zilverpand na eerste besmetting, met succes
•  Herinrichting van ruimtes en aanbrengen van symbolen

Sociale hulpverlening 

•  Inzameling van laptops voor kansarme kinderen
•  Informatie-uitwisseling met welzijns- en armoedepartners
•  Anti-vervelingspakketten voor kinderen

Een roos voor een leeuw
Laat uw Vlaamse Leeuw wapperen op 11 juli en ontvang als dank een gele roos van N-VA Dendermonde. 
Heeft u geen Vlaamse vlag? Laat het ons weten via dendermonde@n-va.be en wij bezorgen u er een. 
Het is mogelijk dat we uw vlag niet hebben gezien. Als u op 11 juli om 17 uur geen roos ontving, kan u 
bellen naar onze voorzitter: 0494 33 50 35.

Vragen of opmerkingen? Contacteer schepen  
van Volksgezondheid Tomas Roggeman  

via tomas.roggeman@n-va.be
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#SterkerDendermonde #deveranderingwerkt

Wat vorige legislatuur niet kon, wordt nu wél gerealiseerd
Toen we tijdens de vorige bestuursperiode deel uitmaakten van de oppositie konden we het niet vaak genoeg herhalen:  
Dendermonde staat stil. Ook op het vlak van mobiliteit kon het stadsbestuur toen amper realisaties voorleggen. Na anderhalf 
jaar meebesturen, is het verschil in onze stad duidelijk merkbaar. 

Centrum Dendermonde wordt zone 30

In de vorige bestuursperiode lag de vraag 
om van het hele stadscentrum zone 30 te 
maken al op de tafel van de toenmalige 
schepen. Het ontbrak hem duidelijk aan 
daadkracht om het uit te voeren. Met de 
N-VA in het bestuur hakte schepen  
Marius Meremans de knoop door en 
voeren we in de volledige binnenstad 
een zone 30 in. Daarmee volgen we het 
voorbeeld van diverse Vlaamse steden 
en geven we meer veiligheid aan de vele 
fietsende scholieren in onze stad. De  
gemeenteraad keurde het voorstel unaniem 
goed.

Door de snelheid van de auto’s te verlagen, 
moedigen we het fietsgebruik aan en maken 
we ons centrum leefbaarder en gezelliger 
voor wandelaars, toeristen en shoppers. 
Ook in het Hagewijkpark in Grembergen 

voeren we een zone 30 in. Daarnaast 
bekijken we welke wijken nog kunnen 
volgen.

Fietssuggestiestroken in de Zandstraat

De Zandstraat in Appels is een smalle 
gewestweg die voor de fietser niet aange-
naam is door het drukke vrachtverkeer 
richting Wetteren. Op vraag van de stad 
voerde het Agentschap Wegen en Verkeer 
fietssuggestiestroken in. Het wegdek werd 
heraangelegd en de putdeksels vervangen. 
De situatie is een duidelijke verbetering 
maar is uiteraard geen mirakeloplossing. 
De toestand wordt in overleg met het 
gewest geëvalueerd om zo verdere maat-
regelen door te voeren. Zo denkt schepen 
Marius Meremans aan een alternatieve 
fietsverbinding langs de Denderstraat met 
een veilige oversteek op de Steenweg van 
Aalst.

Autovrij pleintje Echoschool Oudegem

Tijdens de werken aan de gemeenteschool 
in Oudegem was het pleintje vlak voor de 
school al een hele tijd niet meer toegan-
kelijk. Op vraag van de school en na het 
inwinnen van advies wordt het pleintje nu 
definitief autovrij. Het moet een veilige 
ontvangst- en ontmoetingsruimte worden 
voor leerlingen die op school aankomen, 
en die zo geen risico meer lopen te wor-
den aangereden. Ook een veiligere over-
steekplaats staat nog op het lijstje voor het 
overleg met het gewest. We blijven verder 
werken aan veiligere schoolomgevingen 
in onze stad.

Vragen of opmerkingen? Contacteer

schepen van Mobiliteit Marius Meremans

via marius.meremans@n-va.be

Maaibeheer
Ongemaaide graskanten bevatten veel leven. Je staat versteld 
hoeveel planten en dieren daar te vinden zijn. Daarom pas-
sen we het maaibeheer in vele bermen toe. Het zorgt voor 
een grotere soortenrijkdom en een betere biodiversiteit.

Vragen of opmerkingen? marius.meremans@n-va.be of 

katrijn.los@n-va.be

Coronaregeling containerparken
Dankzij de inzet van 
de medewerkers van 
Verko werd een  
online registratie- 
systeem opgezet. 
Vanaf 6 juli zal het 
weer mogelijk zijn 
om op woensdag en 
donderdag zonder 
reservatie naar het 
recyclagepark te gaan. 
Op de andere dagen moet je vooraf online te reserveren voor je 
dringend afvalvervoer.

Vragen of opmerkingen? Contacteer onze VERKO-bestuurder

Bart Nobels via bart.nobels@n-va.be
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Nieuw woonzorgcentrum in Baasrode 
Op 12 mei keurde de raad voor maatschappelijk welzijn het financieel plan en bestek voor de bouw van het nieuwe woonzorg-
centrum in Baasrode goed.

“Dat is tegelijk een einde en een begin. Nu de papiermolen zo 
goed als rond is, kan de bouw in het voorjaar van 2021 starten”, 
zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman. Alle bewoners 
van Sint-Vincentius en Hof ter Boonwijk worden in het nieuwe 
woonzorgcentrum gehuisvest. De fusie zorgt voor een betere 
dienstverlening aan onze bejaarden.

Zorg op maat

Het project biedt een thuis aan 126 bewoners en wordt gebouwd 
met de meest duurzame en moderne middelen. Daarmee willen 
we een optimale zorg bieden aan de bewoners en ideale werk-
omstandigheden voorzien voor het personeel. Het ontwerp van 
het nieuwe woonzorgcentrum oogt modern en fris en moet een 
oase van rust zijn voor de bewoners. Zo zijn er volkstuintjes, 
een waterloop en een waterbekken. De panden voorzien we van 
groendaken en zonnepanelen. Het nieuwe woonzorgcentrum 
past perfect in de woonomgeving en de openheid van het terrein.

Dagprijs onder controle

De dagprijs die we hanteren is bijzonder laag. Met 55 euro voor 
een eenpersoonskamer blijven we bij de goedkoopste uit de 
streek en nog ver onder het Vlaamse gemiddelde. Voor die prijs 
krijgen de bewoners een zeer modern pand dat een antwoord 
biedt op de zorguitdagingen van de toekomst. Het is een 
bewuste keuze om onze sociale rol te blijven opnemen.

“Als schepen van Seniorenbeleid kan ik de bouw alleen maar 
toejuichen. Er zijn jaren van voorbereiding ingekropen en ik wil 
alle mensen die daaraan meewerkten, bedanken voor hun inzet”, 
zegt schepen Tomas Roggeman.

Vragen of opmerkingen? Contacteer schepen van Seniorenbeleid 

Tomas Roggeman via tomas.roggeman@n-va.be

Ondersteuning voor grote infrastructuurprojecten van 
jeugd-, sport- en cultuurverenigingen
De stad voorziet financiële ondersteuning voor grote infrastructuurwerken van sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Daarmee 
realiseren we onze doelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025 om het verenigingsleven (werf 5) en de sportinfrastructuur 
(werf 7) te versterken.

De stad wil zo de uitstraling van de verenigingen versterken en de 
publiekswerking vergroten. Van 2020 tot 2025 trekt de stad daarvoor 
een fonds van 1 miljoen euro uit. Het subsidiebedrag wordt bepaald door 
het aantal ingediende en goedgekeurde aanvragen en het totale budget 
van het project.

Alleen erkende lokale jeugd-, sport- of cultuurverenigingen komen in 
aanmerking voor ondersteuning. “Er zijn dit jaar twee momenten om 
projecten in te dienen en subsidie aan te vragen”, zegt schepen van Cultuur 
Els Verwaeren. “We geloven er absoluut in dat ons initiatief de vele 
beoefenaars van sport, cultuur en vrije tijd in onze stad ten goede komt.”

Vragen of opmerkingen? Contacteer schepen van Cultuur Els Verwaeren via 

els.verwaeren@n-va.be

 Schepen Tomas Roggeman en gemeenteraadsleden Bart Nobels, 
Bart Claes en Stijn Goossens zijn blij dat de bouw van het nieuwe 
rusthuis weldra start.

 Schepen van Cultuur Els Verwaeren, gemeenteraadslid Bart Claes en 
de N-VA-sportspecialisten Patrick Van Campenhout en Rik De Vreese 
zijn tevreden met de extra ondersteuning.
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#SterkerDendermonde #deveranderingwerkt

Werken aan een proper Dendermonde
Een proper Dendermonde was een van de speerpunten van de N-VA bij de lokale 
verkiezingen van 2018. We drongen toen aan op een structurele aanpak. Een jaar 
na de verkiezingen zijn de eerste tekenen van zo’n aanpak al duidelijk merkbaar.

Vuilnisbakkenplan

De stad Dendermonde heeft een vuilnis-
bakkenplan uitgerold. Er is onderzoek 
gedaan naar hoeveel vuil een vuilnisbak 
oplevert en of er plaatsen zijn waar er 
vuilnisbakken te kort of te veel zijn. Sche-
pen van Leefmilieu Marius Meremans: 
“Je zou denken dat meer vuilnisbakken 
op straat voor minder zwerfvuil zorgen 
maar dat is niet zo. Een vuilnisbak 
moet op de juiste plaats staan en ook de 
toestroom van afval aankunnen. Daar-
om verhuizen er vuilnisbakken terwijl 
er elders bijkomen of juist verdwijnen 
als ze amper nut hebben.”

Camera’s aan glasbollen

Een vuilnisbakkenplan alleen is niet 
genoeg. Ook controle en handhaving 
zijn nodig. Daarom plaatsen we  
tijdelijke vaste camera’s aan glasbollen. 
Bart Nobels, raadslid en bestuurder bij 
afvalintercommunale Verko, drong daar 
herhaaldelijk op aan. Rond glasbollen 
droppen sommige inwoners heel wat 
vuilnis of ze zetten het glas er gewoon 
naast. Het stadsbestuur krijgt daarover 
terechte opmerkingen van inwoners die 
zich wel aan de regels houden. We blijven 
sensibiliseren. Maar wie niet horen wil, 
zal boetes betalen.

Vragen of opmerkingen? 

marius.meremans@n-va.be of 

bart.nobels@n-va.be

Vernieuwde stationsomgeving 
Schoonaarde
Eindelijk wordt de parking aan het station van Schoonaarde heraangelegd. Dat 
de nood hoog was, bleek al uit de huisbezoeken die de N-VA deed in de aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

‘’De inwoners van Schoonaarde brachten de parking steevast ter sprake als ze de 
vraag kregen wat er anders moest in Schoonaarde”, getuigt N-VA-bestuurslid Jana 
Goeminne. Als alles vlot verloopt, zijn de werken eind september voltooid.  
“De volgende stap is de renovatie van het station van Schoonaarde”, voegt schepen 
Tomas Roggeman toe. Hij volgt de spoordossiers op in het federaal parlement. “Het 
station staat al vijftien jaar leeg en dat is eraan te zien. Op ons aandringen wordt het 
gebouw volgend jaar leeggemaakt, waarna het verkocht kan worden”.

 In de buurt van glasbollen komen er 
camera’s om te vermijden dat inwoners hun 
glas gewoon naast de bollen laten staan of er 
ander afval dumpen.

 Jana Goeminne en Tomas Roggeman willen dat na de parking ook het stationsgebouw 
een opknapbeurt krijgt.

Onze gemeenteraadsfractie neemt afscheid van fractievoorzitter Walter Deygers (70). Walter heeft 
besloten om het wat rustiger aan te doen. Zijn laatste gemeenteraad is op 7 juli.

Walter sloot bij de N-VA-equipe aan in 2012. Hij raakte meteen verkozen in de gemeenteraad, waar hij als 
fractievoorzitter een sterke oppositieploeg aanvoerde die duidelijk kon aantonen waar het vorige stads-
bestuur tekortschoot. In 2018 werd hij lijstduwer en legde hij mee de fundamenten voor de eerste zelf- 
standige bestuursdeelname van de N-VA in Dendermonde. Namens de hele N-VA-afdeling willen we 
Walter hartelijk danken voor zijn jarenlange doorgedreven inzet voor de partij. Walter blijft lid van het 
afdelingsbestuur en blijft actief bijdragen aan het werk van de N-VA in onze stad.

Walter wordt in de gemeenteraad opgevolgd door eerste opvolger Patrick Van Campenhout.

Bedankt Walter
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Uniek stadsontwikkelingsproject voor een #SterkerDendermonde
Met de N-VA is stadsontwikkeling een van de prioriteiten van het stadsbestuur. De realisatie van het Hof van Saeys op de site van 
de voormalige abdijschool moet samen met de heraanleg van de Oude Vest het kernwinkelhart nieuw leven inblazen. Een private 
partner maakt van de oude abdijschool een buurt waar wonen, winkelen en ontspannen samengaan. Door een slimme en compacte 
inplanting blijft er voldoende open ruimte die we inrichten als openbaar domein. Een ruime ondergrondse parking moet ruimte 
bieden voor de nieuwe inrichting van de Oude Vest. Om die remake te realiseren kiest de stad voor een inspraaktraject waarbij zo-
wel bewoners, bezoekers als handelaars hun inbreng hebben. Met de N-VA aan het roer maakt Dendermonde eindelijk die sprong.

Vragen of opmerkingen? marius.meremans@n-va.be

Sint-Gillis verdient beter
In onze grootste deelgemeente, Sint-Gillis, zijn tijdens de voorbije bestuurs-
periode diverse woonprojecten vergund en gerealiseerd die de leefbaarheid 
in het gedrang brengen. De vorige bestuursperioden was er nauwelijks aan-
dacht voor het aandeel openbaar groen.

De N-VA wil niet zeuren over die erfenis maar de fouten bijsturen en duidelijke 
verandering brengen. Dat doen we met een klare visie op wonen voor nieuwe 
bouwaanvragen. Het is de bedoeling om in het najaar van 2021 te landen met 
duidelijke regels waaraan we nieuwe aanvragen toetsen. Daarnaast creëren we in 
Sint-Gillis meer groen door het planten van bomen en struiken en de heraanleg 
van pleintjes. De aankoop van de terreinen aan de sporthal moet zorgen voor 
een nieuwe groene long. Zo voorzien we meer ademruimte en verhogen we de 
leefbaarheid in onze woonkernen.

Scheepvaartmuseum Baasrode blijft op Scheepswervensite
Met de aanwezigheid van de N-VA in het provinciebestuur is de verandering duidelijk merkbaar. Met positieve gevolgen voor 
het scheepvaartmuseum in Baasrode.

Het vorige provinciebestuur, met een CD&V-gedeputeerde, wou dat het 
scheepvaartmuseum de Scheepswervensite in Baasrode volledig verliet. Het 
nieuwe provinciebestuur draaide die beslissing terug. De samenwerking 
zetten we verder en de provincie plant forse investeringen. “De erfgoed- 
site moet een toeristische parel worden”, zegt schepen van Cultuur Els 
Verwaeren. “Het nieuwe provinciebestuur, met N-VA’er Annemie Charlier 
als bevoegd gedeputeerde, startte snel nieuwe gesprekken op, met positief 
resultaat. Het scheepvaartmuseum focust op de restauratie van het varend 
patrimonium en de palingbotter Rosalie. De School voor Scheepsmodelbouw 
richt zich op de bouw van schaalmodellen van Scheldeschepen. Zo blijven 
vrijwilligers een belangrijke rol spelen op de Scheepswerven.

Vragen of opmerkingen? els.verwaeren@n-va.be

 Onze Baasroodse raadsleden Bart Nobels, Bart Claes en 
Stijn Goossens – hier samen met schepen Els Verwaeren – 
zetten zich al jarenlang in voor het scheepvaartmuseum.

 Raadsleden uit de oppositie pleitten enkele maanden  
geleden nog voor het weghalen van de bomen op  
het kerkplein, nochtans een groene long in die  
gemeentekern.

Met de N-VA aan het roer 
maakt Dendermonde eindelijk 
de sprong naar een moderne 
stadsontwikkeling.”
Marius Meremans
Schepen van Stadsontwikkeling 
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


