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De eerste schooldag ligt al enkele weken achter ons en zo draait het nieuwe 
politieke jaar weer op volle toeren. Na haar zeer goed politiek ‘rapport’ van 
vorig jaar, zal N-VA Dendermonde er ook dit jaar alles aan doen om de beste 
van klas te zijn.

Misschien hoorde u ook al over de plannen voor de vernieuwing van de site  
De Bruynkaai. De meerderheid schakelde (hoe kan het ook anders?) een  
studiebureau in en organiseerde infoavonden en stadsdebatten om de voorstellen 
van het bureau te bespreken. Ook de N-VA bestudeerde de huidige plannen en 
concludeert dat de drie mogelijke scenario’s niet realiseerbaar en betaalbaar zijn.

Eén van de punten waar we met de N-VA 
op zullen blijven hameren in deze stad, is 
de hersenloze verkwisting van geld door het 
schepencollege aan tientallen studiebureaus.  
Zo werden er weer veel euro’s betaald voor  
een studie rond de herinrichting van de  
De Bruynkaai. Het studiebureau stelde 
mooie plaatjes voor, die echter financieel 
nooit haalbaar zullen zijn, zonder dat u, als 
burger, eraan mee betaalt. U leest er  
hieronder  meer over.

Studiebureau’s opdrachten geven, is  
tekenend voor deze meerderheid. Willen ze 
hiermee de blijvende stilstand camoufleren? 
N-VA Dendermonde zal zich blijven  
verzetten tegen dit soort van strategieën, 
want uiteindelijk zal u mee betalen. 

Veel leesplezier!

Giel Van Medegael
Voorzitter N-VA Dendermonde

Veel studies, weinig resultaten

De Bruynkaai moet realistische opwaardering krijgen
“Een goed bereikbare 
De Bruynkaai moet 
letterlijk de zuurstoflong 
worden voor het zieke 
winkelcentrum, dat 
gebukt gaat onder het 
falend parkeerbeleid.”

Prestige boven haalbaarheid
Het is duidelijk dat het schepencollege wil 
gaan voor prestigieuze renovatie- en bouw-
plannen, waarvan de (financiële) haalbaar-
heid sterk in vraag moet worden gesteld.  
Men kiest in alle scenario’s voor een half- 
ondergrondse niet rendabele betaalparking.  
De meerderheid ziet in De Bruynkaai een 
mooie, dure centrumparking, in plaats van 
een gratis randparking. “Eén van de laatste 
gratis parkings dreigt hiermee te verdwijnen”, 
stelt gemeenteraadslid Bart Nobels.

De Bruynkaai niet volbouwen
Net zoals de bevoegde adviesraad van des-
kundigen (Gecoro) wil de N-VA deze site niet 
volbouwen, ook al kan men hier het project 
gedeeltelijk mee financieren. “Dit is een fout 
uitgangspunt”, stelt gemeenteraadslid Klaartje 
Van Havermaet. “Het gaat hier om publieke 

ruimte, die ten dienste moet staan van de 
Dendermondenaar en niet mag dienen voor 
enkele luxeappartementen. Wij kiezen voor 
een project dat Dendermonde en haar burgers 
nodig heeft. Een project dat financieel haal-
baar is en realiseerbaar binnen een redelijke 
termijn.”

De N-VA wil:
  een verfraaide gratis parking met groen-

partijen
  een aangename wandel- en fietsaansluiting
  een aanlokkelijke en veilige toegangspoort 

voor de binnenstad en het winkelhart. 

 Reageren? 

klaartje.vanhavermaet@n-va.be  
bart.nobels@n-va.be
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Brandveiligheid Appels bedreigd
Door de afschaffing van de brandweerpost van Oudegem zal de veiligheid van Appels sterk dalen. Dat blijkt 
uit gegevens van de brandweerzone Oost. “Een zoveelste bewijs dat de post moet blijven”, zeggen N-VA-
gemeenteraadsleden Tomas Roggeman en Marius Meremans.
Brandweerzone Oost wil met steun van de 
burgemeester de brandweerpost van Oudegem 
opdoeken. Mensen in Appels, Schoonaarde, Oudegem 
en Mespelare zullen dan langer moeten wachten op 
hulp. Voor Mespelare en Oudegem rekent men op 
de brandweer van Aalst. Appels is door de afstanden 
helemaal op Dendermonde aangewezen. Hulp moet 
daar ter plaatse zijn binnen 12 tot 13 minuten. 

De nieuwe risicoanalyse toont dat men dit na het 
verdwijnen van de brandweerpost in Oudegem 
niet meer haalt. Vooral ‘s nachts en in de weekends 
is er een probleem. Mensen moeten dus bijna 
een kwartier wachten. De afschaffing creëert een 
veiligheidsprobleem. N-VA Dendermonde blijft pleiten 
tegen de afschaffing van de kazerne zonder alternatief.

Nood aan meer 
buitenschoolse 
opvangplaatsen
De N-VA maakt zich grote zorgen over 
de toekomst van de buitenschoolse 
opvang in Dendermonde. De 
meerderheid wil niet meer investeren in 
bijkomende plaatsen. 

Zo komt er een einde aan de kwaliteitsvolle 
naschoolse opvang in Dendermonde. Tenminste, 
de CD&V wil niet meer investeren in de creatie 

van bijkomende plaatsen, nochtans dringt de 
N-VA hierop aan. “Dit is gewoon een must”, 
aldus gemeenteraadslid Bart Nobels. “Ouders 
werken langer en kinderen mogen daar niet 
het slachtoffer van zijn. Zij moeten na een 
vermoeiende schooldag in een aangepaste 
omgeving met een kwalitatieve begeleiding 
worden opgevangen.” De N-VA pleit net voor 
de creatie van meer opvangplaatsen. Dat 
er niet geïnvesteerd wordt in bijkomende 
plaatsen in de deelgemeente met de langste 
wachtlijst, Baasrode, is onbegrijpelijk.

Inzaaiing 
sportvelden te 
laat
Nogal wat voetbalclubs 
werden met een 
onaangenaam probleem 
geconfronteerd: de 
inzaaïing van de 
voetbalvelden gebeurde 
te laat en ondoordacht 
waardoor clubs niet op 
eigen veld de voorbereiding 
van het nieuwe seizoen 
konden aanvangen. 
Gemeenteraadslid Bart 
Claes klaagde dit probleem 
aan. Sommige clubs dienden 
zelfs buiten Dendermonde 
terreinen af te huren, omdat de eigen velden niet klaar waren. 
De N-VA drong aan op een compensatie van de stad voor de 
onkosten die de sportclubs maakten.

Nieuws uit het Vlaams Parlement
Hier besteden we aandacht aan de werkzaamheden van 
uw vertegenwoordiger in het Vlaamse halfrond, Marius 
Meremans.

‘De provincies hebben hun tijd eigenlijk wel gehad’
De provincies stammen nog uit de tijd van Napoleon en dus 
is het hoog tijd om dit te moderniseren. Vanaf 2018 zullen de 
provincies niet meer bevoegd zijn voor sport, jeugd, cultuur 
en sociale zaken. Dit kadert in een vereenvoudiging van het 
binnenlands bestuur die de N-VA in het Vlaams parlement 
heeft kunnen beklinken. De bevoegdheden zullen verdeeld 
worden tussen Vlaanderen en onze gemeenten en steden. 

“Het aantal gedeputeerden (met elk hun eigen kabinet) 
moet worden beperkt en het aantal provincieraadsleden 
gehalveerd. Ook het budget dat vanuit de provincies aan 
de politieke partijen wordt besteed, 
wil de N-VA met de helft halveren. 
“Minder postjes en tegelijk een 
efficiëntere dienstverlening voor de 
burger, daar gaan we voor”, aldus 
Vlaams parlementslid Meremans.

Valse beloftes rond uitbouw winkelhart
In mei 2013 kwam de N-VA met cijfers naar buiten waaruit bleek dat de commerciële aantrekkingskracht 
van Dendermonde gedaald was met 25 procent. En dat terwijl er bij gelijkaardige Oost-Vlaamse steden 
en gemeenten een stijging was met 6,5 procent. 

Om deze negatieve spiraal in Dendermonde te keren, vroeg de N-VA naar extra investeringen. Het schepencollege kondigde 
onlangs met veel tromgeroffel 700 000 euro aan investeringen aan. Het gaat echter maar om 87 000 euro, de overige 613 000 
euro zijn onderhoudswerken, vooral aan de weginfrastructuur. Dit blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Bart Nobels opvroeg. 
De 87 000 euro werd bovendien bekomen door eerst een besparing van 65 000 euro door te voeren, door het schrappen van de 
jaarlijkse bebloeming in de stad. 

Kortom, de N-VA eist meer effectieve investeringen om van het Dendermondse stadscentrum een aangenaam kernwinkelhart 
te maken.

  Dankzij Brandweer Oudegem kon men de schade bij dit bedrijf beperken.

 Reageren? 

tomas.roggeman@n-va.be
marius.meremans@n-va.be

 Reageren? bart.nobels@n-va.be

Reageren?  
klaartje.vanhavermaet@

Een zomer zonder bloemen
Deze zomer was er in de hele stad, ook in de 
deelgemeenten, opvallend minder bebloeming 
aanwezig. Reden? Een besparingsmaatregel van het 
schepencollege. Nochtans hebben de bloembakken, 
zuilen en korven een belangrijke en niet te 
onderschatten functie. Ze brengen een leuke en 
zomerse sfeer, niet alleen in de binnenstad, maar 
ook in de deelgemeenten. Naast de jammerlijke 
beslissing heeft de N-VA vooral een probleem 
met de werkwijze van het bestuur. Ze stelden een 
Klimaatactieplan op, ondernamen acties voor bijen, 
maar besparen op de zomerse uitstraling. Vooral 
om de plannen voor het nieuwe kernwinkelgebied te 
financieren. Een besparing op het hele grondgebied 
komt op die manier enkel het centrum ten goede. De 
deelgemeenten delen weer in de klappen.

Bibliotheekcijfers: 
geen reden tot optimisme
Sinds de sluiting van 
de bibliotheken in de 
deelgemeenten, staat de werking 
van onze bibliotheek op een lager 
pitje. Ook in het voorbije jaar 
werd die schade niet ingehaald. 
Er zijn nog altijd 15 000 
ontleningen voor jeugdboeken 
minder dan voordien. De 
afschaffing van de bibfilialen in 
de deelgemeenten is geen daad 
van goed bestuur en treft vooral 
de jonge lezers.

De N-VA heeft dit al herhaaldelijk 
aangeklaagd en een alternatief 
voorgesteld. Spijtig genoeg hecht 
het schepencollege meer belang 
aan cosmetische oplossingen 
zoals ‘boekennestkastjes’ dan 
aan structurele maatregelen om 
onze jeugd meer aan het lezen te 
krijgen.

 Reageren?  
klaartje.vanhavermaet@dendermonde.be

 Reageren? 

marius.meremans@n-va.be
tomas.roggeman@n-va.be

 Reageren? bart.nobels@n-va.be

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



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering
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waar ook ter wereld
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geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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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:     /     /


