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Samen voor een sterker 
Dendermonde

In de zomer kon u weer genieten van 
allerhande buurtfeesten, barbecues, 
kermissen … Die festiviteiten zitten 
ingebakken in onze Vlaamse cultuur en 
identiteit. Een Vlaming houdt van lekker 
eten en drinken in leuk gezelschap. 

Dat geldt ook voor onze afdeling. Zo 
waren onze Jong N-VA’ers naar jaarlijkse 
gewoonte met een eet- en-drankstandje 
aanwezig op Walking Dender. Het was 
een overdonderend succes, mede dankzij 
onze huiskok Yves Verstrepen, die de  
bezoekers verwende met kipsatés, 
calamares en bruschetta’s. Wie zijn 
dorst wilde lessen, kon genieten van een 
‘Vlaamsche Leeuw’ of een glaasje cava. 
Voor het eerst was ons drank-en-eet-
standje ook te zien op de jaarmarkt in 
Oudegem. Ook daar kregen passanten 
dezelfde lekkernijen voorgeschoteld. 

Met onze aanwezigheid op lokale eve-
nementen willen we natuurlijk vooral het 
contact onderhouden met de inwoners 
van onze stad. Onze mandatarissen 
en bestuursleden luisteren graag naar 
uw bekommernissen. Daarom komt er 
binnenkort al een nieuwe activiteit aan. 
Op 13 oktober verwelkomen we u graag 
op ons eetfestijn. Eén jaar na de gemeen-
teraadsverkiezingen blikken we met u 
al even terug. En dat terwijl we genieten 
van een lekkere hap en verfrissende pint. 
Samen met u bouwen we verder aan een 
sterker Dendermonde!

Jordi Lauwers
Voorzitter  
N-VA Dendermonde

Jong N-VA zoekt nieuwe leden

Kom naar het Jong N-VA-café
Binnenkort zijn er nieuwe bestuursverkiezingen bij Jong N-VA. 
Kriebelt het om met ons mee te doen? Maak dan alvast kennis 
met onze groep op vrijdag 18 oktober.

Heb je interesse in politiek en wil je zelf iets veranderen? Heb je zin om nieuwe 
mensen te leren kennen en mee te doen met leuke politieke acties en activiteiten? 
En ben je ouder dan 16 en jonger dan 31 jaar? Dan is Jong N-VA echt iets voor 
jou! Sluit je bij ons aan en druk mee je stempel op het lokale beleid. Je engagement 
is volledig vrijblijvend.

In het najaar houdt Jong N-VA Dendermonde bestuursverkiezingen. Ter voor-
bereiding daarvan organiseren we op 18 oktober een ‘Jong N-VA-café’. Zo willen 
we geïnteresseerden de kans geven om onze groep en werking beter te leren 
kennen. Kan je die dag niet? Geen probleem, je kan je interesse ook laten blijken 
door een mailtje te sturen naar dendermonde@jongnva.be. Hou zeker ook onze 
Facebookpagina Jong N-VA Dendermonde in de gaten voor onze laatste updates.

Sluit aan bij Jong N-VA Dendermonde voor tal van boeiende activiteiten in een fijne sfeer.

EETFESTIJN 
Zondag 13 oktober van 12 tot 15 uur
Zaal De Grind, Rootjensweg 78,  
Grembergen

Menu voor volwassenen: kabeljauw/witblauw 
rund/beenham. Reservatie: € 18/dag zelf: € 20.

Kindermenu: balletjes in tomatensaus.  
Reservatie: € 9/dag zelf: € 10.

Groente- en aardappelbuffet
Ruim assortiment desserten

Online reserveren via
www.n-va.be/dendermonde 

of telefonisch via 0493 14 33 80
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#SterkerDendermonde

Maak kennis met het bijzonder  
comité voor de sociale dienst 
Sinds 1 januari moet elk OCMW een bijzonder comité voor de sociale 
dienst inrichten. Dat is onder meer bevoegd voor de individuele  
dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en integratie. 

In Dendermonde bestaat het bijzonder comité uit een voorzitter en acht 
leden. Voor de N-VA zetelen naast voorzitter Tomas Roggeman ook  
Wouter Rogiers en Jana Goeminne in het bijzonder comité. Samen  
willen zij waken over een rechtvaardige sociale dienstverlening.  
Behulpzaam voor wie het echt moeilijk heeft, maar streng voor misbruik.   Jana Goeminne, Tomas Roggeman en Wouter Rogiers 

zetten zich in voor een correcte sociale dienstverlening.

Fietslessen verhogen  
zelfredzaamheid van  
nieuwkomers
Op initiatief van schepen van Integratie 
Tomas Roggeman start Dendermonde met 
fietslessen voor nieuwkomers. Die lessen 
moeten de zelfredzaamheid verhogen van 
wie nieuw is in ons land. 

“We richten ons heel specifiek op mensen 
met een migratieachtergrond”, zegt schepen 
Roggeman. “In het Midden-Oosten bijvoor-
beeld leren veel mensen niet fietsen.  
Nochtans is het heel handig als je dat wel 
kan. Het maakt je mobieler en vergroot  
zo ook je kansen om werk te vinden en  
te integreren. De zelfstandigheid van  
nieuwkomers gaat er zo flink op vooruit.” 
Mensen die zelf nog geen fiets hebben,  
kunnen een beroep doen op de sportdienst 
voor een oefenexemplaar.

Werken aan verkeersveilig  
Dendermonde
Tijdens de zomermaanden werd er onder impuls van schepen van Mobilteit 
Marius Meremans hard gewerkt aan een verkeersveilig Dendermonde. Ook in 
het najaar zijn er werven gepland, zodat u zich binnenkort nog veiliger kunt 
verplaatsen in onze mooie stad.

In de Sint-Gillislaan en Heirbaan kwamen er fietssuggestiestroken en de  
Werkplaatsstraat in Sint-Gillis werd heraangelegd. Beide projecten waren  
klaar voor het begin van het schooljaar. Ook de omgeving van VPK in 
Oudegem werd veiliger voor 
vrachtverkeer, auto’s, fietsers  
en voetgangers.

Momenteel maken we werk 
van een fietssnelweg tussen 
Sint-Gillis en Schoonaarde  
en van nieuwe, vrij liggende 
fietspaden op het kruispunt  
met de N41 en de Denstraat.  
De N-VA dankt alle inwoners 
voor hun begrip en geduld 
tijdens de werken.

  In de zomer kregen de Sint-Gillislaan en 
Heirbaan fietssuggestiestroken.

Geen extra opvangplaatsen voor asielzoekers in Dendermonde 
Eind augustus stelde Fedasil aan Dendermonde de vraag om extra opvangplaatsen voor asielzoekers te openen. Maar schepen 
van Integratie Tomas Roggeman vond dat geen goed idee: “Dendermonde telt zeventien opvangwoningen en dat is genoeg.”

“We hebben tijdens de migratiecrisis onze verantwoordelijkheid genomen met het asielcentrum op de Oude Vest. De aanwezige 
nieuwkomers moeten nu goed integreren, door onder meer Nederlands te leren en een job te vinden”, stelt schepen Roggeman. 

Negen op de tien erkende vluchtelingen blijft in Vlaanderen wonen. En dat terwijl 38 procent van de vluchtelingen die in Wallonië 
een onderkomen kregen achteraf ook naar Vlaanderen verhuist. “Er is nood aan een streng maar rechtvaardig migratiebeleid. In 
afwachting daarvan hebben we het voorstel van Fedasil beleefd geweigerd”, besluit Tomas Roggeman.
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#deveranderingwerkt

Nieuw educatief project:  
B-Rossen voor het Ros
Met de Ros Beiaardommegang in aantocht 
lanceert schepen van Cultuur en Erfgoed Els 
Verwaeren een educatief project voor scholen. 

“In samenwerking met lokale kunstenaars  
of verenigingen bieden we creatieve work-
shops aan”, legt schepen Verwaeren uit. 
“Het is de bedoeling dat de school één  
element uit de projectgids kiest. Videoclub 
Ros Beiaard zal het proces en/of resultaat 
van de workshops filmen en inblikken tot 
een ‘videostoet’. Zo ontstaat er – in afwach-
ting van de echte ommegang – alvast een 
virtuele ommegang van alle taferelen.  
Het filmpje wordt getoond in de Ros Beiaard- 
expo van de Stedelijke Musea.”

Dendermonde introduceert  
slimme vuilnisbakken 
Onder impuls van de N-VA gaat het nieuwe bestuur voluit voor een propere stad. 
Daarom start er binnenkort een proefproject rond compacterende vuilnisbakken. 

De vuilnisbakken persen het afval zelf samen zodat er zeven keer meer vuilnis in kan. 
Ze geven aan wanneer ze vol zijn en werken op zonne-energie. “We mikken in de  
eerste plaats op plekken waar nood is aan extra capaciteit om afval te verwerken, 
zoals het skatepark te Grembergen en het Sasbrugje in het stadscentrum”, legt schepen 
van Leefmilieu Marius Meremans uit. “Tegelijk blijven we uiteraard ook  
via sensibilisering én sanctionering strijden tegen zwerfvuil.”

  Schepen van Leefmilieu Marius Meremans 
kijkt uit naar het proefproject met  
compacterende vuilnisbakken.

Gedempte Dender wordt groene stadspoort
Het achterste gedeelte van de gedempte Dender krijgt een nieuwe invulling. “We kiezen voor een manifeste vergroening van de 
huidige grijze vlakte”, vertelt schepen Marius Meremans. 

“Het hele terrein zal worden omgeven door groen”, gaat hij verder. “Aan de kant van 
de Noordlaan komen er bossige struiken, aan de andere kant een bloemenweide. In 
het midden van de site maken we een ontmoetingsplaats met een beschut terras en 
een lange picknicktafel. Er komt ook een lig- en speelweide, net als een soort amfi- 
theater, speelboom, waterbekken en insectenhotel. Aan de ingangen plaatsen we  
ruime fietsenstallingen.” De nieuwe site is wellicht klaar tegen eind mei 2020.

Inspraak
Via een participatief project konden geïnteresseerde burgers hun mening geven over de nieuwe invulling. Inspraak was een van de 
speerpunten uit het N-VA-verkiezingsprogramma. Na zes maanden is er nu dus al een eerste realisatie die via participatie tot stand 
kwam. De verandering werkt!

Fietssnelweg tussen Dendermonde en 
Opwijk moet er snel komen
Jong N-VA Dendermonde en Lebbeke willen dat de fietssnelweg langs  
spoorlijn 60, tussen Dendermonde en Opwijk, er snel komt. Want een veilige 
route voor fietsers en scholieren is broodnodig. 

“De fietssnelweg langs spoorlijn 
60 is opgenomen in het provin-
ciaal fietssnelwegenplan. Nu 
moeten we grondig bekijken hoe 
we het plan kunnen uitvoeren,” 
stelt provincieraadslid An  
Vervliet. Jong N-VA-voorzitter 
Jana Goeminne is tevreden: 
“Lebbeke en Dendermonde 
zitten binnenkort rond de tafel 
om een haalbaar tracé te vinden. 
Dat de provincie het project ook 
steunt, is mooi meegenomen.”

  De leden van Jong N-VA willen dat scholieren 
snel een veilige fietsroute krijgen.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


