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GEBREK AAN TRANSPARANTIE

Orde in museumwirwar

Museumplan N-VA kiest voor drastische modernisering

EN COMMUNICATIE

V.U.: 9 Cedric De Bruyckere, E. Van Winckellaan 7, 9200 Dendermonde

DENDERMONDE

Beste Dendermondenaren,
U vernam via de media dat 144 vluchtelingen, waaronder veel niet-begeleide
minderjarigen door Fedasil zullen worden
opgevangen op de site van de oude
Abdijschool. Onze stad gaat terecht haar
verantwoordelijkheid niet uit de weg en
biedt opvang aan mensen in nood.
Het nieuws leidde meteen tot heel wat polariserende commotie. De reden voor alle
heisa? Een totaal gebrek aan transparantie van onze beleidsmensen en helemaal
geen communicatie met buurtbewoners,
middenstand, OCMW-personeel, gemeente- of OCMW-raad, … “Men heeft
mij gevraagd om te zwijgen, wel dan zwijg
ik”, hoorden we van een schepen.
We begrijpen niet dat het schepencollege
niet proactief de moeite deed om voor dit
project een breed draagvlak te creëren.
Tot op heden merken we duidelijk een
gebrek aan realiteitszin en voorbereiding.
We hopen dat de betrokkenen de scheve
situatie kunnen rechttrekken, om er zo
toch een mooi verhaal van te maken.
Tot slot wens ik u, in naam van ons bestuur en vrijwilligers, prettige feestdagen
toe. Dat ook ‘onze’ oorlogsvluchtelingen
eenzelfde warmte morgen ervaren!

Tomas Roggeman:
“Wij lanceren tien voorstellen
voor een toekomstgericht stedelijk
museumlandschap”Met een Museumplan lanceert de
N-VA een nieuwe kijk op de stedelijke musea in Dendermonde. Het
plan omvat tien voorstellen die het
museumlandschap grondig herschikken.
“Wij maken drastische keuzes voor
modernisering” zegt gemeenteraadslid Tomas Roggeman (N-VA). Die
modernere aanpak moet er onder
meer komen door een centralisering
van de museumwerking. “Wij kiezen
voor een stadsmuseum op twee
thematische locaties” vertelt Roggeman. “De ene locatie wordt een
museumsite voor Stadsgeschiedenis.
Die komt in de plaats van de musea
in het Vleeshuis en het Zwijveke. De
tweede museumsite moet zich richten
op Volkscultuur.” Dat museum kan
de collecties van het Begijnhofmuse-

um, Volkskunde en de heemkundige
collecties integreren. Daarvoor is het
Begijnhof het best geschikt.
In die potpourri van musea wil de
N-VA terug orde scheppen. In plaats
van vijf musea op zes plaatsen, kiezen
wij voor één stadsmuseum op twee
sites. Zo krijg je een grotere, sterkere
en homogenere collecties die zich
veel duidelijker kunnen voorstellen
aan het publiek. In plaats van vijf
kleine musea over vanalles, krijg je
twee grote sites met elk een duidelijk
profiel.
Ook de Hollandse Kazerne krijgt een
duidelijke rol in het nieuwe museaplaatje van de N-VA.
Lees verder op bladzijde 3.

Prijsvraag: win een biermand!
Wat is de naam van dit mooi stukje natuur, met een duidelijk link naar Dendermonde, in de
staat Wyoming (Verenigde Staten) ? Tip: er zou volgens omwonenden een zeemonster in
schuilen met een afleiding van dezelfde naam.
Stuur uw antwoord door via mail voor 17 januari 2016 naar dendermonde@n-va.be,
met als onderwerp ‘Prijsvraag’.

Cedric De Bruyckere
Voorzitter N-VA
Dendermonde

Oplossing en winnaar vorig nummer
Het correcte antwoord op de vraag ‘Van welke Dendermondse schilder je werken in Wenen kan bewonderen?’,
is Fernand Khnopff. De winnaar was bij het ter perse gaan van dit nummer nog
niet bekend.

www.n-va.be/dendermonde

Dendermondse bibliotheek verliest lezers
De gevolgen van de plotse sluiting
van de bibliotheken in de deelgemeenten worden nu echt duidelijk: het aantal ontleende boeken
daalde met 30 000. Maar liefst
35% minder jongeren bezoeken
onze bib. De bib in Buggenhout

Hollandse Kazerne krijgt duidelijke invulling (in museumplan N-VA)
De N-VA pleit al even voor een
grondige visie en invulling omtrent de oude Hollandse Kazerne.
Het is dan ook logisch dat het een
belangrijke rol speelt in het toekomstige museumplan. Zo ziet de
N-VA hier een bezoekerscentrum
rond de Ros Beiaardommegang en
Katuit. “Wij ondersteunen de plannen voor een nieuwe invulling van

trekt meer lezers uit Dendermonde. Vooral de Baasrodenaars
gaan sinds de sluiting van hun
eigen bib liever naar Buggenhout.
Vooral jonge gezinnen haken af
en dat vinden we als gezinspartij
heel erg.

de kazerne, en spelen hierbij een
constructieve rol in de relaties tot
de federale overheid, die eigenaar
is. Om dit dossier te doen slagen,
treden het schepencollege en de
N-VA hier als partners op om dit
prachtig stuk erfgoed op te waarderen”, aldus Marius Meremans,
Vlaams volksvertegenwoordiger.

Het kan anders!
De N-VA lanceerde al in 2013 een
alternatief voorstel: zorg voor een
polyvalente en energiezuinige
ruimte per deelgemeente, die kan
dienen als bib maar ook als bureau voor de wijkagent, als zaaltje
waar senioren overdag een kaartje
kunnen leggen.

De zes bibliotheken in de
deelgemeenten werd iets meer
dan een jaar geleden definitief
gesloten.

Project Oude Briel: minister tekent nog niet

Provincieraadslid Annemie
Demuyt en gemeenteraadslid Bart Nobels
pleiten al even om de
onduidelijkheden weg te
werken. De minister volgt
hen hier nu in.
Op de gemeenteraad van 16
september lag de koepelovereenkomst voor de Briel ter stemming
voor. Via deze overeenkomst
engageert de stad Dendermonde,
de provincie, W&Z en AWV zich
om onder bepaalde voorwaarden
een regionaal watergebonden
bedrijventerrein in Baasrode te
realiseren. De burgemeester stelde
onverkort dat minister Ben Weyts
deze overeenkomst de dag nadien
zou tekenen.

dendermonde@n-va.be

N-VA vraagt leegstandstaks voor station Schoonaarde

Maar dat viel in dovemansoren
met de huidige gevolgen. Jammer toch!

De minister heeft
de overeenkomst
nog niet
getekend.
Niet dat hij
tegen het
idee van
watergebonden
bedrijventerreinen is.
Hierdoor
kan het
goederenvervoer over de weg immers maximaal verschuiven naar
de binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmodus.
Echter, op dit ogenblik zijn er een
aantal onduidelijkheden aangaande
de verdere aanpak van de procedures, waaronder de plannen voor
ruimtelijke ordening, die hij eerst
opgelost wenst te zien.
Een van de belangrijkste aspecten is de mobiliteitsproblematiek.

De minister wil harde garanties
aangaande het verbeteren van de
bestaande verkeerssituatie.
Het doel is immers enerzijds de verbeterde bereikbaarheid van het watergebonden bedrijventerrein Oude
Briel in Baasrode en anderzijds op
hogere schaal de verbeterde verkeersdoorstroming, -leefbaarheid
en -veiligheid tussen Dendermonde
en Buggenhout.
Daarnaast dient er duidelijk zicht
te komen op de kosten die voorliggende koepelovereenkomst
met zich mee zal brengen en in
welke mate deze ingepast zijn in de
meerjarenprogramma’s. Tenslotte
hecht de minister veel belang aan
het voorzien in een sociaal begeleidingsplan. Pas als deze punten uitgeklaard en desgevallend
aangepast zijn, zal de minister zijn
handtekening zetten.
Ook om deze redenen heeft de Dendermondse N-VA-fractie tegen de
koepelovereenkomst gestemd.

Het station van Schoonaarde staat
al 11 jaar te vervallen. De NMBS
meldde dat ze het gebouw niet zullen verkopen tot 2018. Het gebouw
onderhouden willen ze ook niet.
Daarom stelde gemeenteraadslid
Tomas Roggeman in de gemeenteraad voor om de NMBS boetes
voor leegstand aan te rekenen. “We
hebben verschillende keren vriendelijk gevraagd om een oplossing,

maar dat leverde niets op” zegt
Roggeman. “De NMBS wil niet
verkopen en men wil niet onderhouden. Dat moet je als particulier
ook niet proberen. De regels zijn
duidelijk: wie bewust zijn eigendom laat verkrotten, moet boetes
betalen. Dat geldt evengoed voor
de NMBS. Het kan hen maar aanmoedigen om hun plicht te doen:
onderhouden of verkopen!”

Nieuws uit de provincieraad:
Provincie is slechte huisvader over scheepvaartmuseum
waaronder dat van het
Scheepvaartmuseum
nauwgezet op.

Bent u het eens dat we fier mogen
zijn over ons Scheepvaartsmuseum? En dat het ‘beter’ verdiend
dan zoals het er nu bijligt? Dat
is onze mening en die wordt
met passie vertolkt door Annemie Demuyt. Zij volgt in de
provincieraad de lokale dossiers

www.n-va.be/dendermonde

Het domein is eigendom van de provincie,
en zij hebben onderhoudsplicht. Net als
u stelt Annemie vast
dat de provincie het
domein niet beheert
als’ een goede huisvader’. Een paar ‘merkwaardigheden’, ja zelfs
flaters op een rijtje…
- September 2015: de provincie
beweert dat het domein niet meer
hun eigendom is.
- Begin oktober 2015: er is melding
van renovaties aan een niet bestaand hellend vlak en toegangspoort.

- Eind oktober 2015: er is een
goedkeuring van renovatie voor
acht ramen in het atelier van de
modelbouw.
Ondertussen is het dak van het
atelier weggewaaid, daar waar de
oude werktuigen staan. Annemie
Demuyt blijft in de provincieraad
steeds weer uitdrukkelijker aan de
provincie vragen om zo snel mogelijk de meest noodzakelijke werken uit te voeren. Wij vragen om
een simpel, maar duidelijk plan op
te stellen van de werken voor de
komende jaren, binnen het budget.
“Met dit museum is er overigens
voor kinderen en voor scholen,
een mooie toekomst is weggelegd.
Het heeft historische educatieve en
toeristische troeven bij de vleet”,
zo besluit Annemie Demuyt.

