
DENDERMONDE
V.U.: GIEL VAN MEDEGAEL, BLEIENPARK 17, 9200 DENDERMONDE 

  dendermonde@n-va.be I  www.n-va.be/dendermonde I jaargang 2017 I nr. 4 I december 

Marius Meremans lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen
Beste Dendermondenaren,

Het is een hele eer om unaniem voorgedragen te worden als lijst-
trekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Onze ambi-
tie is duidelijk : N-VA wil de stad besturen en het stedelijk beleid 
een nieuwe boost geven. We willen een aantal grondige wijzigin-
gen, zodat we u in 2024 échte realisaties kunnen voorleggen. 

Vooruitgang dankzij de N-VA
De voorbije jaren bouwden we de partij verder uit. Onze 
gemeenteraads- en OCMW-fracties staan bekend om hun 
sterke oppositie. Wij volgen het beleid kritisch, maar formule-
ren ook voorstellen aan het stadsbestuur. Meer nog: in enkele 
belangrijke dossiers boekten we samen met het stadsbestuur 
vooruitgang dankzij de N-VA.

We stellen echter vast dat er de voorbije zes jaar vooral op de 
winkel is gepast. We zien geen nieuwe werven of grote realisa-
ties die onze stad vooruithelpen. Daarvoor zijn uiteraard gerich-
te beleidskeuzes door een stabiele meerderheidscoalitie nodig. 

Investeren is nodig 
Het huidige schepencollege heeft té weinig geïnvesteerd. De 
stad ( en de bevolking !) betaalt zich blauw aan studiebureau’s 
met mooie plannen, maar daar blijft het bij. De N-VA wil een 
duidelijk plan voorleggen met een concrete timing voor elk 
dossier, in volle transparantie. 

Uiteraard bent u het, onze kiezer, die hierover beslist. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de huidige coalitie voorbijge-
streefd is. Dendermonde heeft nood aan nieuwe zuurstof! 
N-VA is daarvoor het geschikte alternatief.
Wij gaan voor een #SterkerDendermonde!

  Marius Meremans,  
Lijsttrekker N-VA Dendermonde

Zaterdag 20 januari om 19.30 uur 
Zaal ‘t Sestigh, Kerkstraat 111, Dendermonde 

Gastspreker: Vicepremier JAN JAMBON

Nieuwjaarsreceptie
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Wij willen investeren in : 
• Haalbare en veilige mobiliteit, met oog voor de fietser en voetganger, maar ook met respect voor de handelaar en de automobilist. 

• Een coherent middenstandsbeleid, ook voor de deelgemeenten. Voor N-VA is dat meer dan wat pek gooien op de Oude Vest.

• Verfraaiing van de dorpskernen 

• Een beter en klantvriendelijk parkeerbeleid 

• Actief aantrekken van privé-investeerders voor onze stad

• Meer betaalbare serviceflats voor onze senioren in elke deelgemeente 

• Een duidelijke Vlaamse en Dendermondse identiteit

De plannen zijn ambitieus, maar het N-VA-team is er klaar voor. 

© Anne Deknock
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Ivo Annarel zet mee schouders onder #SterkerDendermonde
Ivo is een echt sociaal dier. Als actief lid van KWB Baasrode merk 
je hem op tijdens heel wat activiteiten. Dat gaat van het organise-
ren van een fietstocht, kokkerellen of een leuke kwis. Ivo is actieve 
vrijwilliger in het LDC Zilverpand en het CM-Zorghotel. Hij 
woont in de wijk Donkstraat. Ivo is goed gekend en graag gezien. 

Ivo is dol op onze stad en haar erfgoed. Zo werd hij na een 
‘wildemansloop‘ opgenomen in de Gilde der Vrije Pijnders. 
“Een hele eer. Ik kan niet wachten tot 2020 om het Ros te mo-
gen dragen”, aldus Ivo. “Onze mooie tradities en ons erfgoed 
moeten bewaard blijven en doorgegeven aan onze kinderen en 

kleinkinderen. We mogen best trots zijn op onze stad en het 
feit dat we als Vlaming gekend zijn voor ons prachtig erfgoed, 
mogen we best wat meer in de verf 
zetten “, zegt Ivo. 
Ivo kiest ervoor om de rangen van 
N-VA Dendermonde te vervoegen. 
“De N-VA is een sterke gemeenschap-
spartij, waarbij de Vlaamse identiteit 
centraal staat. Daar wil ik letterlijk 
mee mijn schouders onder zetten”, 
besluit Ivo.

Annemie Demuyt al 5 jaar in de provincieraad
Annemie Demuyt (42) is kleuterleidster, maar daarnaast zorgt ze ook nog voor haar man en drie kinderen 
en is ze sinds 2012 provincieraadslid voor N-VA. Ze is ondervoorzitter van de Oost-Vlaamse N-VA-fractie en 
zetelt in de commissie voor grondgebonden zaken: ruimtelijke ordening, mobiliteit en water. 

Annemie werkt vanuit de oppositie aan enkele belangrijke dossiers, zoals het beleid rond waterbeheer. “Ik laat al eens een beek 
reinigen op vraag van buurtbewoners en vestig de aandacht op het goed, efficiënt onderhouden van de waterwegen in onze  
provincie”, vertelt ze. 

Annemie volgt de ontwikkeling van de fietssnelwegen en lange afstandsfietspa-
den op, alsook de provinciale uitvoeringsplannen. “Ik leg frequent mijn oor te 
luisteren bij de Oost-Vlaamse inwoners en verwoord hun bezorgdheden in de 
provincieraad, zoals recent nog bij het de reconversie ‘Akkershoofd’ in Hamme”. 

Annemie rendeert
Ook het dossier van de Oude Briel in Baasrode volgt ze van nabij op. “Al vele jaren 
kaart ik onvolkomenheden of onlogische zaken in het dossier aan in de provincie-
raad. Onlangs deed ik een voorstel om een infovergadering te organiseren voor de 
inwoners van de Oude Briel. De vorige is al te lang geleden en gezien de wijzigin-
gen broodnodig. De nieuwe deputé plande meteen een datum.”

Tot slot neemt Annemie ook het dossier rond het Baasroodse Scheepvaartmuse-
um ter harte. “De mensen van de vzw contacteerden mij met hun bezorgdheden 
en vragen. Zeer regelmatig stelde ik kritische vragen aan de bevoegde deputé ten-

einde dit domein in de belangstelling te houden. En dat rendeerde! De gouverneur sprak mij hierover aan en is ter plaatse komen 
kijken naar het prachtige domein en zijn mogelijkheden. 
Het resultaat? In de budgetten staat 1,8 miljoen euro ingepland om dit terrein verder te renoveren en ontwikkelen. We zullen mee 
bewaken dat het geld ook effectief goed besteed wordt”, aldus Annemie. 

Vragen of opmerkingen? Mail naar annemie.demuyt@n-va.be

Ken Verleyen kent maar één doel: een #SterkerDendermonde
Elke voetballer in de regio kent wel Ken Verleyen, jarenlang keeper in diverse clubs. Ken is ook voor-
zitter van feestcomité Eendracht St-Gillis en organiseert mee het gesmaakte event Winterdorp op het 
Kerkplein te St-Gillis, dat ook meewerkt aan de Warmste week van Studio Brussel. Ken woont met zijn 
vrouw Daphne en hun kinderen Eden (4) en Blue (2) in Sint-Gillis. Hij werkt als kabinetsmedewerker bij 
staatssecretaris Theo Francken.
“N-VA gaat voor een menswaardig, maar correct asiel- en migratiebeleid. Daar wil ik mijn steentje toe 
bijdragen,” zegt Ken. “Onze partij wil ook een sportief, gezellig en warm Vlaanderen, en daar wil ik lokaal 
aan meewerken. Mensen met een sociaal engagement voelen zich thuis in onze partij, en daarom wil ik 
graag een #SterkerDendermonde verdedigen”, aldus Ken.
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Veiligheid in Dendermonde 
Laat ons duidelijk zijn: Dendermonde is een veilige stad, maar we moeten waakzaam blijven. Vooral de 
‘minder zichtbare criminaliteit’ in Dendermonde baart de N-VA zorgen. 

Om bovenstaande feiten aan te pakken wil de N-VA meer 
investeren én acties ondernemen.

We lichten drie grote maatregelen toe: 

Vaste bewakingscamera’s
Het aantal GAS-boetes steeg licht in onze stad en de mobiele 
camera’s doen hun werk. Maar de N-VA blijft vragende partij 
voor vaste camera’s op bepaalde cruciale plaatsen, zoals het 
centrum en de stationsomgeving. Ook de politie is vragen-
de partij, maar het stadsbestuur gaat er niet op in. Camera’s 
kunnen een goed hulpmiddel zijn dat criminelen afschrikt en 
identificeert. 

Middelen voor wijkwerking
Voor de N-VA is wijkwerking van cruciaal belang om de vinger 
aan de pols te houden. We moeten onze politie de ruimte en 
middelen blijven geven om krachtdadig op te treden. Tegelijk 
loven we ook de buurtcomités en de burgers die via positieve 
acties hun wijk leefbaar houden. 

Geen verhuis van brandweerkazerne naar Hoogveld
Voor N-VA mag de hulp bij brand niet verder vertragen. 
Daarom zijn we geen voorstander van de tijdelijke verhuis van 
de brandweer naar Sint-Gillis tijdens de verbouwing van de 
kazerne op de Oude Vest.
Zowel de brandweerzone als het schepencollege engageerden 
zich om daar permanentie te voorzien. Zo’n verhuis naar 
Sint-Gillis kan de hulp in de westelijke deelgemeenten na af-
schaffing van de post Oudegem voor een tweede keer vertra-
gen. Maar de veiligheid vereist een evenwichtige dekking van 
het grondgebied. Daarom eisen we garanties dat de hulp bij 
brand niet opnieuw vertraagt tijdens de verbouwing.

Laat van u horen! Reageer op onze voorstellen via sociale media met behulp van ‘#SterkerDendermonde’, 
e-mail of per brief. Wie weet nemen we jouw voorstellen mee op in ons programma!

  De brandweerkazerne van Oudegem werd dit jaar gesloten.

Enkele feiten op een rijtje:

• De verkeersletsels kennen in Dendermonde al jaren een 
dalende trend. Toch was er in 2016 een lichte stijging. 

• Het aantal fietsdiefstallen steeg in 2016 met meer dan 4  
procent tegenover 2015. 

• In 2016 werd meer melding gemaakt van overlast 
op fuiven en evenementen (drugs, dronken, slagen, 
vandalisme).

• Het aantal jongeren in moeilijke thuissituaties neemt toe. 
Vooral jongeren maken zich schuldig aan druggebruik in 
het verkeer.

• Zwerfvuil, overlast en vandalisme: de Dendermondenaar 
stoort er zich mateloos aan.

• Hulp bij brand is er vandaag slechter aan toe. Door de 
sluiting van de brandweerkazerne in Oudegem moeten 
veel inwoners langer wachten bij brand, met pieken tot 
20 minuten. 

#SterkerDendermonde



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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