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Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan, waait 
er ook heel wat in het politieke leven van onze 
stad. Het is nu al duidelijk dat het een boeiend 
politiek werkjaar wordt. Zeker als we zien 
hoe de CD&V-sp.a-meerderheid haar politieke 
verantwoordelijkheid ontvlucht. 
 
Deel uitmaken van het college van burge-
meester en schepenen betekent ook verant-
woordelijkheid dragen voor het beleid. Daar 
ontbreekt het dit schepencollege aan recht-
lijnigheid. Het asielcentrum in de abdijschool 
en de kerkhofperikelen zijn daar twee recente 
voorbeelden van.
 
Wat de opvang van vluchtelingen in de Ab-
dijschool betreft liet men na om hiervoor eerst 
een democratisch draagvlak te zoeken. Toen 
de N-VA wees op een duidelijke nalatigheid 
van een schepen bij ontgravingen op onze 
kerkhoven, werd de verantwoordelijkheid vol-
ledig en onmiddellijk doorgeschoven naar onze 
stadsambtenaren. 
 
Voor de N-VA is het duidelijk: alleen het sche-
pencollege draagt de verantwoordelijkheid 
voor het gevoerde beleid. De schepenen zijn 
door  de kiezer verkozen, 
zij dienen aan de kiezer 
verantwoording af te leg-
gen. En dat is meer dan 
lintjes doorknippend in 
de schijnwerpers staan. 
Niet?

BESTAAT ER POLITIEKE 

VERANTWOORDELIJKHEID 

IN DENDERMONDE?

Deze zomer werd Dendermonde 
opgeschrikt door een drieste en pu-
bliek zichtbare ontknekeling van 
het centrale kerkhof. Kort daarop 
bleken nog menselijke resten aan-
wezig te zijn op het oud kerkhof van 
Oudegem, 
dat onder-
tussen al 
bebouwd en 
bewoond is. 

Ook de werken op de kerkhoven 
van Vlassenbroek en Appels liepen 
mis en toonden menselijke resten 
aan nietsvermoedende voorbijgan-
gers. Deze voorvallen komen bo-
venop eerdere schandalen, zoals de 
beruchte wortel grond in Baasrode, 
de open columbaria of de foute ont-
gravingen van zerken die moesten 
blijven liggen.

“Schepen Leen Dierick heeft een 
waslijst aan kerkhofschandalen 
verzameld”, zegt N-VA-gemeente-
raadslid Tomas Roggeman.  
 
“Iedereen kan al eens een fout 
maken, maar vijf schandalen op 

acht jaar tijd is geen ongelukje 
meer. Schepen Dierick neemt haar 
bevoegdheid niet met de nodige 
aandacht waar.” 

Toch weigert de schepen om haar 
bevoegdheid 
voor Begraaf-
plaatsen over 
te dragen aan 
iemand die 
dit wel met de 

nodige zorg opneemt. Net zoals bij 
eerdere voorvallen schuift ze de 
schuld af op iemand anders: deze 
keer werden de stadsdiensten 
aangewezen als schuldige. 

“Als de diensten of een aannemer 
werken wel juist uitvoeren, is het 
nochtans de schepen zelf die met 
de pluimen gaat lopen en die met 
een mooie foto in de krant gaat 
staan. De kern van de zaak is en 
blijft dat de schepen niet zorgt 
voor een eervolle behandeling van 
onze overledenen” aldus Tomas 
Roggeman.
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Gezocht: 
rust voor onze overledenen

“De bevoegde schepen zorgt niet 
voor eervolle behandeling van 
onze overledenen”

Cedric De Bruyckere
Voorzitter N-VA Dendermonde
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OCMW-raadslid Paul Van Marcke 
(N-VA) legt uit:

Staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie Theo Francken (N-VA) 
vraagt van elke gemeente een extra 
inspanning om de opvangcapaciteit 
voor asielzoekers te verhogen. N-VA 
Dendermonde ondersteunt deze 
oproep, echter zonder de lokale con-
text uit het oog te verliezen. Bij een 
tijdelijke uitbreiding van de capaci-
teit moet men rekening houden met 
de lokale draagkracht en leefbaar-
heid. Hierbij vergeten we ook niet 
dat onze stad al heel wat deed voor 
de opvang van vluchtelingen. 

De huidige CD&V – Sp.a meerder-
heid heeft zelf de Abdijschool op de 
Oude Vest aangeboden als locatie 
voor asielopvang. Een goed bestuur 
en een betrokken burgemeester 
luistert eerst naar suggesties en be-
merkingen van (buurt)bewoners, 
middenstand, OCMW-personeel, 
gemeente- en OCMW-raad, … 
vooraleer een dergelijk aanbod 
aan de federale overheid te doen. 
De N-VA begrijpt niet dat het col-
lege niet pro-actief de moeite deed 
om hiervoor een breed draagvlak te 
creëren.

De N-VA is bovendien 
ontzet over de wijze 
waarop de plannen 
aan het licht kwamen. 
Per abuis antwoordde 
OCMW-voorzitter 
Patrick Meulebroeck 
(CD&V) op de gemeen-
teraad van september 
dat er in de Abdijschool 
een opvangcentrum 
voor vluchtelingen zou 
komen. Hij gaf daar bij 
toe dat hij zijn mond 
had voorbijgepraat, er was hem 
gevraagd om te zwijgen. Of dit op 
vraag was van de burgemeester of 
het provinciebestuur kwamen we 
niet te weten

Een duidelijke en transparante 
communicatie had echter heel wat 
heisa en ongerustheid kunnen 
vermijden. We kunnen er niet naast 
dat het college met heel deze zaak te 
lichtzinnig omsprong.

We horen de meerderheid zeggen 
dat de inbreng van de stad en het 
OCMW nagenoeg nihil is, dat Fe-
dasil alles doet. Dit is totaal onrea-
listisch. Stad en OCMW zullen wel 
degelijk maatregelen moeten ne-
men, bv. het school laten lopen van 

minderjarigen. Dit zal hoe dan ook 
een impact hebben op de werking 
van de OCMW-diensten.

In deze gang van zaken zag de 
N-VA meer dan redenen genoeg 
om een extra OCMW-raad samen te 
roepen. Van de OCMW-voorzitter 
en de burgemeester verwachten 
we nu een stevig plan van aan-
pak, met oog voor de leefbaarheid 
van onze stad. En dat zowel in het 
belang van onze inwoners als van 
de asielzoekers die hier tijdelijk 
onderdak krijgen.

Meer weten over de N-VA-visie op 
de vluchtelingencrisis? Neem een 
kijkje op de volgende bladzijde.

De jeugdraad en enkele partners (Honky Tonk, City 
Sounds, Scouts) stelden in 2013 een uitgebreid advies 
op over de invulling van de leegstaande ruimtes in 
Bastion V. Zij maakten samen plannen voor onder 
meer een concertzaal, repetitieruimte, een polyvalente 
zaal, een uitbreiding van Honky Tonk enzovoort. Het 
schepencollege was enthousiast en beloofde de haal-
baarheid te onderzoeken. Na twee jaar is echter nog 
niet duidelijk of en waar dit voorstel zal landen.

De N-VA stelde vast dat het dossier verdween naar de 
laagste schuif en helemaal niet prioritair is. Voorstel-
len van de stad krijgen blijkbaar per definitie voorrang 
op waardevolle initiatieven van adviesraden en ver-
enigingen. Duidelijkheid naar de initiatiefnemers is 
hier op z’n plaats. 

Voor N-VA-raadslid Klaartje Van Havermaet is de 
herwaardering van de vestinggordel nog steeds van 
essentieel belang. Dit stuk kostbaar erfgoed mag 

niet verloren gaan. De beste garantie daarvoor is het 
nieuw in te leven blazen door er onderdak te geven 
aan noden aanwezig binnen de stad. En die zijn er op 
vlak van jeugd en cultuur meer dan genoeg.

Hoe denkt de N-VA over asielcentrum in Abdijschool?

Nieuw leven voor Bastion V

Klaartje Van Havermaet

N-VA wandelt voor Nepal en haalt 2 850 euro op
Enkele N-VA-afdelingen, waaronder N-VA Dendermonde, sloegen de handen in elkaar en organiseerden een 
benefietwandeling voor het door een aardbeving getroffen Nepal. Velen trokken hun wandelschoenen aan 
om de pracht van Dendermonde te verkennen. 

Dankzij hun inzet kon de N-VA 2 850 euro schenken voor de bouw van een school in Nepal. De cheque werd 
overhandigd aan Krishna Regmi, voorzitter van de Nepalese gemeenschap in België.

Overleg met minister Weyts over  
fietsoversteek Denderbelle-Sas
Vlaams volksvertegenwoordiger en 
gemeenteraadslid Marius Meremans 
(N-VA) besprak de problematiek van de 
fietsoversteek aan het sas van Denderbel-
le-Oudegem met bevoegd minister Ben 
Weyts (N-VA). Uiteraard wil de N-VA deze 
fietsoversteek behouden. Meer nog, er is 
nu een mogelijkheid om een veiligere en 
meer comfortabele oversteek te realiseren 
naast de vernieuwde stuw en sluis.

Dat dat kan werd in onze streek al eerder 
bewezen. Zo investeerde Wetteren 800 000 
euro in een oversteek over de Schelde. De 
stad Aalst investeerde 500 000 euro in een 
nieuwe oversteek over de Dender. Water-
wegen en Zeekanalen, beheerder van de 
Dender, is bereid om mee te investeren in een nieuwe 
fiets- en wandelweg aan Denderbelle-Sas.

Nu is het aan de provincie en de gemeenten Dender-
monde en Lebbeke om dit project mee uit te tekenen 

en te komen tot een cofinanciering. Hopelijk komen 
alle partijen snel tot een akkoord zodat de vele wan-
delaars en fietsers net als in Wetteren en Aalst kunnen 
genieten van een veilige en nieuwe oversteek.

Prijsvraag: win een biermand!
Van welke beroepsschilder uit Grembergen, naar wie een straat werd genoemd, kan je in Wenen werken fotograferen?

Stuur uw antwoord door via mail voor 1 december 2015 naar dendermonde@n-va.be, 
met als onderwerp ‘Prijsvraag’.

Oplossing en winnaar vorig nummer 
Het correcte antwoord op de vraag ‘Wie was de laatste begijn in Dendermonde?’ was 
Ernestine De Bruyne. Gerda Van Heck wist de vraag correct te beantwoorden en wint 
een prachtige biermand. Schol!



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


