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Beste inwoner van Dendermonde
Tijdens de huidige legislatuur heeft de N-VA-fractie in de gemeenteraad heel sterk ingezet op een positieve, opbouwende oppositie.
Ook voor de volgende periode wil N-VA Dendermonde haar verantwoordelijkheid opnemen en streeft ze ernaar om dat deze keer te
doen vanuit de meerderheid.
De N-VA gaat vol overtuiging voor een proper, veilig en Vlaams Dendermonde dat inzet op verantwoorde investeringen en wil
daarvoor behouden wat goed is, verbeteren waar mogelijk en afstappen van wat niet werkt. We willen de stad verder uitbouwen tot
het organisch centrum van de regio en dit willen we realiseren via praktische projecten met een duidelijk nut voor alle bewoners.
In deze folder leest u over onze tien bouwstenen voor een #sterkerdendermonde. Wij hopen u hiermee te overtuigen om straks
op 14 oktober uw stem te geven aan N-VA.

WALTER DEYGERS

MARIUS MEREMANS

Fractieleider en lijstduwer

Lijsttrekker

Veilig thuis in een welvarend Dendermonde
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Investeren en
ondernemen

Proper
Dendermonde

Dendermonde staat stil en we zien weinig nieuwe investeringen
in onze stad. Meer nog, investeerders en ondernemers voelen
zich te weinig gesteund door het huidig stadsbestuur.

Onze stad ligt er vuil bij, zwerfvuil tiert welig en we zien geen
verbetering in deze situatie. Gelukkig zijn er vrijwilligers die
mee de schouders zetten onder het opruimen ervan, maar
Dendermonde mist een gecoördineerde en doortastende
aanpak.

De N-VA wil:
• troeven uitspelen om mogelijke investeerders aan
te trekken bv. een uitgebreide stadsapp met
mogelijkheid voor promoties van de middenstand,
nieuwe commerciële ruimte aan de abdijschool,
uitbesteding van leegstaande vitrines, …).
• continu overleg met ondernemers en
middenstand.
• een klantvriendelijker parkeerbeleid.
De N-VA vraagt al zes jaar om een centrummanager aan te
stellen als aanspreekpunt tussen middenstand, ondernemers,
openbare werken en mobiliteit.

Voor de N-VA moet een proper Dendermonde gewoon
een prioriteit zijn:
• investeren in meer controle
• inzetten op betaalbare en gebruiksvriendelijke
containerparken
• versterken van de diensten die instaan voor de
afvalophaling
• sneller opruimen van zwerfvuil
De N-VA lanceerde de voorbije jaren al diverse voorstellen in
de gemeenteraad, maar jammer genoeg hee het stadsbestuur
die niet uitgevoerd.
Met N-VA in het bestuur voeren we onze voorstellen dan
ook onmiddellijk uit!
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Veiligheid

Dankzij jarenlang aandringen van de N-VA-fractie komen er eindelijk camera’s op
gevoelige plaatsen, waaronder het station. Onze stad mag niet achterop hinken in de
bestrijding van criminaliteit. Investeringen blijven nodig.

Voor de N-VA moet iedereen in deze stad zich veilig voelen:
• de stationsbuurt met haar vele pendelaars verdient blijvende aandacht.
• de brandweer moet prioriteit leggen op snelle en adequate interventies; op
veiligheid kan niet bespaard worden.
• veilige schoolomgevingen, met veilige schoolroutes.
• veilig maar realistisch verkeersbeleid
• een degelijk preventiebeleid op alle vlakken.
Meer blauw en meer controle blijven dus nodig, maar ook het eerder opgestarte drugsen alcoholbeleid op maat van jeugdbewegingen en jeugdhuizen moet verder gezet
worden.

Gezinnen
Dendermonde moet aantrekkelijk blijven voor jonge
gezinnen en de stad moet hen voldoende
ondersteuning bieden.

De N-VA wil:
• in het ‘Huis van het Kind’ de
dienstverlening verder uitbouwen, zowel
voor gezins- als
opvoedingsondersteuning.
• een infopunt kinderopvang in het ‘ Huis
van het Kind ‘, zodanig dat ouders een
overzicht krijgen van alle beschikbare
plaatsen in Dendermonde.
• privé-initiatieven voor kinderopvang
aanmoedigen.
• een stedelijk georganiseerde
speelpleinwerking waarbij de uitwerking
uitbesteed wordt aan de bestaande
speelpleinwerkingen de Speelplaneet en
Toeter.
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Wonen
Het is duidelijk dat we aan dit tempo geen open ruimte kunnen blijven aansnijden.

Daarom ligt de focus van de N-VA op renovatie en creatief herbestemmen van leegstaande panden:
• er moeten voldoende woningen betaalbaar blijven voor jonge gezinnen.
• we willen impulsen geven aan de woningmarkt zodat ook starters in Dendermonde een thuis kunnen
vinden.
• de focus van sociale huurwoningen verleggen naar eigendomsverwerving via sociale koopwoningen.
• meer betaalbare bejaardenwoningen realiseren in elke deelgemeente.
• een nieuw dienstencentrum langs de westkant van onze stad is noodzakelijk.

Mobiliteit
De N-VA stree naar een duurzame mobiliteit, maar met
plaats voor elk transportmiddel. De N-VA is geen voorstander
van een verkeersvrije binnenstad, het doorgaand verkeer moet
omgeleid worden, maar onze kernen dienen toegankelijk te
blijven voor bestemmingsverkeer.

Met de N-VA zal:
• het fietsgebruik gestimuleerd worden, onder
andere door het verder aanleggen en promoten van
fietssnelwegen over ons grondgebied.
• Dendermonde blijven ijveren voor de doortrekking
van de N41 die de dorpskernen kan ontlasten en
tegelijk onze stad beter bereikbaar maakt.
• het parkeerbeleid klantvriendelijker worden.
• er geen parkeerplaats verdwijnen, zonder de
nodige compensatie in de onmiddellijke buurt.
• er een veilige en comfortabele fietsoversteek
komen aan Belle Sas.
De N-VA wil tevens heronderhandelen met Infrabel om de
spoorwegovergang in de Hofstraat open te houden. Wij
willen geen verbindingen tussen dorpskernen afsluiten.

N-VA wil niet tornen aan het landelijk en authentiek karakter van onze dorpen, hiermee moet elke ontwikkelaar – ook
de stad – rekening houden.

Sport, cultuur en
vrije tijd
Onze stad kent heel wat sportclubs en beschikt over sportinfrastructuur,
maar deze voldoet vaak niet aan de noden. Diverse clubs zijn op zoek naar
geschikte sportruimte.

De N-VA wil:
• de noden van de sportclubs in kaart brengen en via een
gefaseerde aanpak plannen uittekenen in samenwerking met
Sport Vlaanderen.
• de sportsite in Sint-Gillis verder ontwikkelen.
• een opwaardering en modernisering van de sportcomplexen
in Baasrode en Grembergen.
• beachvolleybalterreinen aanleggen in Oudegem.
• verlichte Finse pistes, die de naam waardig zijn.
• extra terreinen voor onze voetbalclubs via een samenwerking
met private partners.
Op vlak van cultuur hee de N-VA in Dendermonde enkele belangrijke
speerpunten.

Zo zal met de N-VA:
• het door de huidige meerderheid beloofde nieuw museum,
wél gerealiseerd worden.
• cultuur niet beperkt blijven tot het stadscentrum en zullen meer
culturele evenementen in onze deelgemeenten plaatsvinden.
• het dalende bibliotheekbezoek door jongeren aangepakt
worden.
• de subsidiëring voor verenigingen opgetrokken worden.
• de gunstige regeling voor lokalenverhuur behouden blijven.
• een verenigingengids uitgewerkt worden voor elke
deelgemeente.

Jeugd
De N-VA is voorstander van een sterke jeugdraad als partner voor
jeugdbeleid.

Investeringen in jeugdwerk blijven nodig, de N-VA wil focussen
op:
• de herwaardering en renovatie van de forten en militair
erfgoed, als antwoord op de nood naar meer ruimte voor
o.a. jeugdcultuur, middenstand en ondernemingen.
• de verdere uitbouw van onze jeugdhuizen in de
deelgemeenten.
• een herlokalisatie van jeugdhuis Zenith met een ruimere
accommodatie in combinatie met een grotere fuifzaal.
• de uitbouw van een groen speel- en recreatiegebied in
elke deelgemeente.
• een grotere aandacht voor kwetsbare jongeren, door
gerichte activiteiten om hen te betrekken bij het
jeugdwerk.
• het investeren en organiseren van preventie en
sensibilisering rond alcohol en drugs.
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Erfgoed en
groen
Dankzij de steun vanuit de Vlaamse overheid gaan de plannen
voor het Begijnhof nu gestaag vooruit en kan de heraanleg van
de wegenis en de restauratie van de huisjes eindelijk
gerealiseerd worden.

Verder zal de N-VA:
• blijven ijveren voor de restauratie van de Hollandse
kazerne en de andere militaire overblijfselen.
• blijven pleiten voor een Ros Beiaardcentrum waar
met diverse media de Ommegang en de bijhorende
attributen worden gepromoot.
• bereid zijn om jaarlijks een budget te voorzien voor
de restauratie van diverse erfgoedobjecten.
• zo snel mogelijk de locatie vastleggen voor een
nieuw stadsmuseum, een belofte die de huidige
meerderheid niet nagekomen is.
Het verder verkavelen van open ruimte in Dendermonde is niet
meer aan de orde. Er dient zeer omzichtig omgesprongen te
worden met wat nog rest aan groene ruimte te Dendermonde.

De N-VA pleit voor:
• een groene recreatiezone per deelgemeente.
• het verduurzamen van het stedelijk patrimonium.
• bijenvriendelijke plantsoenen.
• nieuw bermbeheerplan.
• inzetten op het Nationaal Park Scheldevallei.
• meer inzet voor properder beken.
De stad moet haar voorbeeldfunctie op een eﬃciëntere wijze
uitvoeren, waarbij de burger daadwerkelijk betrokken wordt.
Bij nieuwbouw is het logisch dat de stad kiest voor passief- of
lage energiegebouwen.

Inspraak en
participatie
Dendermonde bezit reeds adviesraden maar N-VA wil verder
gaan in het betrekken van de burger bij het beleid. Wij geloven
in voorstellen van burgers om het leven in hun wijk of dorp
aangenamer te maken.

Daarom wil de N-VA:
• een overlegplatform per wijk/deelgemeente,
waarin inwoners, bestuur en stadsdiensten
vertegenwoordigd zijn.
• een budget vrij maken om creatieve ideeën van
burgers rond bijvoorbeeld speelgelegenheid,
vergroening, mobiliteit … daadwerkelijk te realiseren.
De N-VA vindt het zeker de moeite waard om hiervoor te
gaan, want buitenlandse voorbeelden tonen aan dat dit de
betrokkenheid en het welbevinden van de bevolking verhoogt.
In elk geval willen wij inzetten op échte inspraak in plaats van
schijngedoe; eerst luisteren en daarna uitvoeren in plaats van
omgekeerd.
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Onze kandidaten uit de regio
voor de provincieraad. Geef hen het vertrouwen!
ERIC SCHEIRE - Plaats 2
Wichelen, 69 jaar ICT-manager op rust
6 jaar in de provincieraad, 6 raad OCMW-raadslid (bureau)
Gepokt en gemazeld in de partij, een vat vol ervaring dat klaar is om samen met een nieuwe sterke
N-VA-fractie in de provincieraad aan de slag te gaan. Onze doelstelling: "op een eﬃciënte manier dit
geldverslindend overbodig bestuursniveau af te bouwen."

AN VERVLIET - Plaats 3
Lebbeke, 35 jaar, coördinator FOD Mobiliteit en Vervoer
"Niet stilstaan bij dromen, maar ze verwezenlijken, dat is mijn motto.
Ondertussen zetel ik al 6 jaar in de Provincieraad om de belangen van onze regio te verdedigen en
ondersteuning te vragen voor gemeenten waar nodig. Dankzij de N-VA is de Provincie afgeslankt,
maar het werk is nog niet klaar. Met jouw steun, kan ik dit werk verder zetten."

WARD VRANKEN - Plaats 5
Buggenhout, 31 jaar, polderwachter
"De tijd is rijp om het kunstmatige en overbodige politieke niveau dat de provincieraden zijn, af te
schaﬀen. Met uw stem kan ik erover waken dat de komende 6 jaar een zachte overdracht wordt
gevonden voor de resterende bevoegdheden."

REGINA LENAERS - Plaats 8
Waasmunster, zelfstandig kantoorhouder Argenta - Gemeenteraadslid en fractieleider
Sinds 2017 voorzitter van een gedreven lokale afdeling.
Gebeten door sport beoefent ze al 4 decennia atletiek nationaal en internationaal.
Haar financiële en technische kennis moeten een meerwaarde betekenen voor een goed bestuur.

ROBBY VAN DER STOCK - Plaats 10
Hamme, 46 jaar, Werfleider bouw
"De aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in den Bunt maakt binnenkort de Durme en
Scheldevallei heel wat veiliger. De provincie kan hier in het domeinbos en aan de nieuwe dijken een
toeristische trekpleister uitbouwen. Daar wil ik op inzetten."

Onze kandidaten voor de gemeenteraad:

1

MEREMANS Marius

19 CLAES Bart

2

VERWAEREN Els

20 GOOSSENS Stijn

3

ROGGEMAN Tomas

21 DE BEUL Tim

4

NOBELS Bart

22 FORCEVILLE Deborah

5

RAMAN Hilde

23 GORUS Karine

6

VAN CAMPENHOUT Patrick

24 ANNEREL Ivo

7

HEUVINCK Sofie

25 CALBRECHT Ann

8

CLAPDORP Pascaline

26 BUYDTS Victorine

9

VAN RIET Gerda

27 MARIMAN Annie

10 GOEMINNE Jana

28 DE BOECK Katrien

11 DE VREESE Rik

29 VAN STAPPEN Denise

12 VERSTREPEN Yves

30 VAN HOUWE Charlotte

13 LAUWERS Jordi

31 VAN MEDEGAEL Giel

14 GOEDERTIER Justine

32 MEREMANS Johannes

15 VAN EECKHOORN Yannick

33 EVERAERT Lorenzo

16 LOS Katrijn

34 VERLEYEN Ken

17 DE RIDDER Carla

35 DEYGERS Walter

18 ROGIERS Wouter

VERKIEZINGSDRUKWERK: VERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018 VOOR DE GEMEENTERAAD EN DE PROVINCIERAAD

VER. UITG.: GIEL VAN MEDEGAEL, BLEIENPARK 17, 9200 DENDERMONDE

