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Beste Dendermondenaren,
De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de N-VA op 26 mei een tik 
heeft gekregen. Toch blijven we met voorsprong de grootste partij van 
Vlaanderen. In Dendermonde zetten we bovendien een mooie score 
neer die bijna drie procent boven het Oost-Vlaamse gemiddelde lag. 
Dat regionale succes danken we uiteraard aan u, de kiezer.

Twee van onze Dendermondse schepenen wisten een parlementszitje  
te veroveren. Tomas Roggeman zal zetelen in de Kamer en Marius  
Meremans in het Vlaams Parlement. Beiden haalden een sterk  
resultaat en zorgden zo mee voor deze primeur voor onze afdeling.  
Ook Hilde Raman, gemeenteraadslid en voorzitter van sociale huisves-
tingsmaatschappij Volkswelzijn, zette een dijk van een resultaat neer.

Wij gaan er volop tegenaan om te bewijzen dat de N-VA de enige 
juiste keuze is en blijven ons inzetten voor een sterker Dendermonde. 
U leest in deze uitgave alvast meer over onze eerste realisaties.  
Veel leesplezier!

Jordi Lauwers, voorzitter N-VA Dendermonde

Hoe werkt de N-VA aan een sterker Dendermonde? Ontdek het op pagina 3.

Jong N-VA op  
Walking Dender
Op vrijdag 23 augustus is er in de binnenstad 
weer heel wat te beleven langs de boorden van 
de Dender. Ook Jong N-VA is traditioneel van 
de partij en pakt dit jaar uit met een nieuw 
concept. Yves Verstrepen, de huiskok van onze 
afdeling die ook kok was op het kabinet van 
Jan Jambon, zal heel wat lekkers op de plank 
toveren. Breng dus zeker een bezoekje aan onze 
stand en steun zo Jong N-VA!

Vlaamse feestdag 
in Dendermonde
Dankzij de N-VA viert Dendermonde 
eindelijk opnieuw de Vlaamse  
feestdag op 11 juli. Iedereen is  
welkom op de Grote Markt, waar  
de feestelijkheden om 19 uur  
starten. 

Na het beiaardconcert volgt een toespraak 
van de burgemeester en een optreden van 
Vlaamse artiesten: Johan Verminnen en  
de Hervé Martens band met Raf Van  
Brussel, Wim Soutaer en Belle Perez.  
DJ Jeroen Gorus sluit de avond af. Voor  
de kinderen is er de hele avond animatie.  
Ze kunnen tekeningen laten zetten in  
waterverf, ballonfiguren laten maken en  
zich uitleven op het springkasteel.

Tomas Roggeman, 
Marius Meremans 

en Hilde Raman 
bedanken u voor 

uw stem!

Bedankt, kiezers! 

Een roos voor een leeuw
Laat uw Vlaamse Leeuw  
wapperen op 11 juli en ontvang 
als dank een gele roos van N-VA 
Dendermonde. Hebt u om  
17 uur nog geen roos ontvangen? 
Dan hebben we uw vlag niet 
opgemerkt. Bel naar onze  
voorzitter op het nummer  
0494 33 50 35, zodat we u toch 
nog uw welverdiende beloning 
kunnen geven. Hebt u geen 
Vlaamse vlag? Laat het weten 
via dendermonde@n-va.be en  
wij bezorgen er u één!



dendermonde@n-va.be

Benieuwd op welke thema’s uw verkozenen zich toeleggen? We geven u graag een overzicht.

Aantal leefloners sterk toegenomen
Het aantal leefloners in Dendermonde is sterk gestegen. In 2014 hadden er elke maand 150 mensen een 
leefloon nodig. In het voorjaar van 2019 zijn dat er 250 per maand. “We zitten weliswaar onder het Vlaamse 
gemiddelde, maar elke situatie van armoede is er één te veel”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman. 

De belangrijkste oorzaak van de stijging is de migratiecrisis. In 2018 waren er elke maand 115 inwoners met een leefloon meer dan 
in 2012. Daarvan waren er 104 mensen zonder de Belgische nationaliteit. Toch hebben ook heel wat autochtone Dendermondenaars 
financiële problemen.

Activering en integratie
Een leefloon is een laatste vangnet, maar het is niet vrijblijvend. “In ruil voor de steun vragen wij duidelijke inspanningen”,  
verduidelijkt Tomas. “Leefloners moeten samen met de maatschappelijke assistenten actief werken aan hun situatie. Het doel is  
dat ze werk vinden en financieel op eigen benen staan. Activering en integratie staan dus centraal.”

Marius Meremans
Schepen
Ruimtelijke ordening, 
stedenbouw en leefmilieu, 
afvalbeleid en zwerfvuil, 
verkeer, mobiliteit en 
parkeren

 
marius.meremans@n-va.be

Bart Nobels
Gemeenteraadslid
Algemeen beleid en 
financiën, openbare 
werken, sport, jeugd en 
cultuur

bart.nobels@n-va.be

Tomas Roggeman
Schepen
Voorzitter bijzonder comité 
sociale dienst, sociale 
zaken, seniorenbeleid, 
volksgezondheid, gezin, 
armoede, welzijn, wijk- en 
buurtwerking, wonen, 
integratie, dierenwelzijn

tomas.roggeman@n-va.be

Hilde Raman
Gemeenteraadslid 
Personeel, onderwijs, lokaal 
sociaal beleid, openbare 
werken, ruimtelijke orde-
ning, mobiliteit en milieu

hilde.raman@n-va.be

Els Verwaeren
Schepen
Cultuur en cultureel 
erfgoed, kunstonderwijs, 
musea en archief, ont-
wikkelingssamenwerking, 
Europese en internationale 
contacten

els.verwaeren@n-va.be

Bart Claes
Gemeenteraadslid
Personeel, onderwijs, lokaal 
sociaal beleid, openbare 
werken, sport, jeugd en 
cultuur

bart.claes@n-va.be

Walter Deygers
Fractievoorzitter  
gemeenteraad
Algemeen beleid en finan-
ciën, personeel, onderwijs, 
lokaal sociaal beleid, ruim-
telijke ordening, mobiliteit 
en milieu

walter.deygers@n-va.be

Stijn Goossens
Gemeenteraadslid
Algemeen beleid en finan-
ciën, sport, jeugd, cultuur, 
ruimtelijke ordening, mobi-
liteit en milieu

stijn.goossens@n-va.be

Wie doet wat in onze fractie?

Jana Goeminne
Lid bijzonder comité voor 
de sociale dienst 
Lokaal sociaal beleid, 
armoede, welzijn, wonen en 
integratie

jana.goeminne@n-va.be

Wouter Rogiers 
Lid bijzonder comité voor 
de sociale dienst 
Lokaal sociaal beleid, 
armoede, welzijn, wonen en 
integratie

wouter.rogiers@n-va.be
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Extra plaatsen voor buitenschoolse opvang in Baasrode
De nieuwe meerderheid trekt het aantal plaatsen in het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) te Baasrode 
nog deze zomer op naar het maximum dat het gebouw toelaat. Ook komt er een gebruiksvriendelijker  
registratiesysteem. 

De N-VA kaartte het probleem van het gebrek aan opvangplaatsen 
en het falende registratiesysteem jarenlang aan vanuit de oppositie. 
Gemeenteraadslid Bart Nobels is dan ook opgelucht: “We zijn tevreden 
dat het aantal plaatsen in IBO Baasrode onmiddellijk wordt verhoogd 
tot het wettelijke maximum. Met de komst van de speelpleinwerking 
volgende zomer hopen we dat het opvangprobleem volledig opgelost 
raakt. Onze N-VA-fractie stelde meteen ook een gebruiksvriendelijker 
registratiesysteem voor. Dat wordt momenteel uitgewerkt.”

#SterkerDendermonde
Hoe werkt de N-VA aan een sterker Dendermonde? We tonen het u met een overzicht in deze rubriek.

Budget voor nieuw rusthuis  
Baasrode

Al jaren wordt er gesproken over de bouw 
van een nieuw rusthuis in Baasrode. Het 
nieuwe stadsbestuur voegt de daad bij het 
woord en maakt 23 miljoen euro vrij. Het 
rusthuis komt naast het huidige gebouw 
en zal 126 bedden tellen.

Nieuwe invulling voor gedempte 
Dender
De parking gedempte Dender zal binnen- 
kort veel frisser ogen. Over de nieuwe 
aankleding hebt ook u mee nagedacht. 
Participatie staat voor de N-VA centraal. 
Samen zorgen we voor een aantrekkelijke 
stad.

Masterplan voor sportinfrastructuur
In heel wat deelgemeenten is er nood 
aan extra sportinfrastructuur. Met het 
masterplan brengen we de noden in kaart 
en koppelen we er meteen ook realistische 
projecten aan vast.

Rosbeiaardbeeld in stadspark 
opgeknapt

Het Rosbeiaardbeeld in het William 
Bruyninckxpark kreeg een opknapbeurt. 
Het beeld werd met de nodige omzichtig- 
heid voor de poreuze steen volledig 
schoongemaakt. Tegelijk werd de graffiti 
verwijderd en de belettering opnieuw 
gezet.

Aandacht voor alle weggebruikers
Ook kleinere maatregelen maken een 
verschil voor onze mobiliteit. Daarom 
zorgen we voor fietssuggestiestroken in 
Moleneinde (Schoonaarde), een zebrapad 
in de Kroonveldlaan ter hoogte van het 
Huis van het Kind en een betere parkeer-
regeling voor de Matexiwijk in Grembergen. 

Bakermat, een broedplaats voor 
kunst en cultuur
In de Oude Vismijn 
openden we in samen-
werking met Jeugdhuis 
Zenith Bakermat, een 

pop-upinitiatief waar kunst, cultuur, 
jeugd en creatief ondernemerschap hand 
in hand gaan. Met de pop-up willen we 
jonge starters helpen om hun droom waar 
te maken.

Taalbeleid als hoeksteen voor 
integratie
Kennis van het Nederlands vormt een 
belangrijke hoeksteen voor ons lokale 
integratiebeleid. Daarom stellen we die 
kennis centraal in alle dienstverlening 
en nodigen we anderstalige inwoners uit 
voor taallessen en leerkansen.

Gezonder Dendermonde met  
‘Generatie Rookvrij’ 
Dendermonde tekende het charter  
‘Gezonde Stad’. We ijveren voor een  
samenleving waar niemand nog lijdt 
aan de gevolgen van roken en meeroken. 
Daarom plaatsen we op speelpleintjes en 
sportterreinen borden met het opschrift 
‘Generatie Rookvrij’. Zo roepen we  
bezoekers op om op die plaatsen niet 
meer te roken.

Gemeenteraadslid Bart Nobels is tevreden dat het 
gebrek aan capaciteit in het IBO aangepakt wordt. 
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Anneleen Van Bossuyt
Christoph D’Haese
Peter Buysrogge
Kathleen Depoorter
Tomas Roggeman

Matthias Diependaele
Sarah Smeyers
Koen Daniëls
Elke Sleurs
Marius Meremans
Andries Gryffroy

Uw N-VA-verkozenen uit Oost-Vlaanderen:
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


