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Beste leden en  
sympathisanten
Beste inwoners  
van Liedekerke
In naam van onze mandatarissen 
en bestuur wens ik jullie van 
ganser harte fijne feestdagen toe, 
en het allerbeste in het nieuwe 
jaar 2017 met voorop een goede 
gezondheid en weinig zorgen. 
Onze lokale afdeling N-VA 
Liedekerke zet zich dagelijks in 
om hier een bescheiden bijdrage 
aan te leveren.

Als oppositiepartij in de huidige 
legislatuur is het onze taak het 
gemeentebestuur erop te wijzen waar 
deze het rechte pad dreigt te verliezen. 
Elke gemeenteraad en OCMW-raad 
bekijken wij de maatregelen die het 
gemeentebestuur neemt met een kritische 

blik. Wij ondersteunen en pleiten voor 
de realisatie van projecten waar wij in 
geloven en geven aan waar wij menen dat 
de belangen van de Liedekerkenaar toch 
niet helemaal gewaarborgd worden.

In onze huis-aan-huisfolders willen 
wij  goed informeren over het reilen en 
zeilen op bestuurlijk niveau. Wij dragen 
ons steentje bij op gemeentelijk niveau 
en voor de N-VA doet provincieraadslid 
Johnny De Brabanter het nodige op 
provinciaal niveau. 

Onze partij denkt ook op federaal 
en gewestelijk niveau aan het welzijn 
van u en uw kinderen. Zo streeft 
deze ernaar maatregelen te nemen 
die de schuldenlast, tijdens de vorige 
legislaturen opgestapeld, te beperken én 
af te bouwen, dit om een betere toekomst 
te kunnen bieden aan de komende 
generaties. Dergelijke maatregelen zijn 
nodig, zowel op lokaal -, gewestelijk – als 
federaal niveau.

Deze lijn wordt ook doorgetrokken 
door onze staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve 
Vereenvoudiging, Theo Francken. Hij 
maakt werk van een efficiënt beleid om 
vooruitgang te realiseren en verandering 
te verwezenlijken. Op twee jaar tijd heeft 
hij meer bereikt dan zijn voorgangers 
tijdens hun volledige termijn. 

Wij zijn dan ook fier dat wij Theo hebben 
kunnen strikken als gastspreker tijdens 
onze nieuwjaarsreceptie. Graag nodigen 
wij u dan ook uit op deze receptie die zal 
plaatsvinden op 27 januari 2017 om 20 
uur in de zaal GC Warande! 

Met vriendelijke groeten
Uw voorzitter

Kasper Daem

Nieuwjaarsreceptie
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27 januari 2017 - 20.00
GC Warande
Opperstraat 29, Liedekerke
Toegang gratis! Iedereen welkom!
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N-VA wil meer transparantie van beleid
We zouden er haast moedeloos van worden. Talrijke keren ijverde de N-VA in de gemeenteraad voor een 
transparant beleid. De meerderheidspartijen laten onze vraag al vier jaar onbeantwoord.
Al van bij aanvang werd duidelijk dat CD&V- en sp.a-Liedekerke 
niet openstaan voor een transparant beleid waar elke Liedeker-
kenaar nochtans recht op heeft. Zo ijverde onze afdeling al in 
2012 voor de samenstelling van een financiële commissie tussen 
coalitie en oppositie en dit om de torenhoge gemeenteschuld te 
kunnen afbouwen. Het bestuur gaf er geen gevolg aan.

Ook in onze vorige folder kon u lezen dat de gemeente onze 
vraag tot een transparant beleid tijdens de eerste gemeenteraden 
van 2016 met de voeten trad. Op rechtstreekse vragen wordt met 
een bocht geantwoord.

De gemeenteraden van 15 september en 20 oktober 2016 waren 
jammer genoeg geen uitzondering. Zo deed onze fractie navraag 
naar een stand van zaken omtrent het gemeentelijk mortuari-
um. Dit is sterk verouderd en de installatie voor koeling laat het 

meermaals afweten, met grote gevolgen van dien. De situatie in 
het mortuarium blijkt in de zomerperiodes onhoudbaar te zijn. 
Er werd al meermaals navraag gedaan naar herstelling of instal-
latie van een goed werkend airconditioningsysteem. De bevoeg-
de schepen gaf aan dat deze kwestie ‘syndicaal moeilijk lag’ (lees: 
als hij de koelinstallatie in het mortuarium vernieuwt, vreest hij 
dat hij zal verplicht worden ook de airco’s voor zijn medewerkers 
in hun werkruimten te moderniseren). Onze rechtstreekse vraag 
of er dan geen budget meer voor was, bleef onbeantwoord.

We stellen vast dat twee grote knelpunten al vier jaar keer op 
keer de kop opsteken binnen het Liedekerks beleid: verkeerde 
financiële keuzes enerzijds (geld voor grote projecten is voor-
handen, maar voor dringende herstellingen niet) en het gebrek 
aan transparantie hierover anderzijds.

Leefloner wordt geresponsabiliseerd. Voor wat, hoort wat!
Vanaf 1 november 2016 is het OCMW van Liedekerke verplicht een overeenkomst af te sluiten met elke 
inwoners die vanaf dan een leefloon krijgt. Hiermee zet de N-VA vanuit de federale regering nog meer in op 
responsabilisering en maatschappelijke integratie. Tot nu toe was dit enkel verplicht voor min-25-jarigen. 
Ook de erkende vluchtelingen vallen onder deze nieuwe verplichting. 

Deze maatregel heeft tot gevolg dat dat wie de gemaakte 
afspraken (onder meer actief zoeken naar werk) niet naleeft 
het risico loopt geen leefloon meer te ontvangen. De nieuwe 
regelgeving voorziet jaarlijks drie opvolgingsmomenten waarbij 
de leefloontrekkende aanwezig dient te zijn.  Hier bovenop 
wordt ook de vrijwillige gemeenschapsdienst sterk aangemoe-
digd. N-VA Liedekerke heeft hier meermaals voor gepleit. Deze 
maatregel is goed voor het persoonlijk ontwikkelingstraject, het 
draagt bij aan het gemeenschapsleven en aan de zelfredzaam-
heid. Finaal is dit de weg naar de arbeidsmarkt!

Deze maatregel komt geen dag te vroeg. Op dit moment verwacht 
de administratie 39 910 nieuwe dossiers voor 2017. Vooral in Wal-
lonië stijgt het aantal jonge leefloners. Onze N-VA-OCMW-raads-
leden volgen dit voor onze gemeente op de voet.

N-VA Liedekerke bepleit openhouden van civiele bescherming in 
onze gemeente
N-VA-voorzitter Kasper Daem nam contact op met het kabinet 
van minister Jambon om onze bezorgdheid uit te drukken over 
de mogelijke sluiting van de civiele bescherming in Liedekerke. 
Hij drong er bij de minister op aan om de voordelen van de 
centrale ligging en de recente modernisering van de kazerne als 
doorslaggevende argumenten in overweging te nemen.

De organisatie van de nationale civiele bescherming dient 
hervormd te worden om beter te functioneren en betaalbaar te 

blijven. Welke locaties worden gesloten, staat nog lang niet vast.

Het belangrijkste is weliswaar dat niemand wordt ontslagen. 
Wie afvalt, krijgt een andere baan, bijvoorbeeld bij de brand-
weer of bij een andere overheidsdienst. Wie wel bij de civiele 
blijft, zal in de toekomst wel betere voorwaarden krijgen dan 
nu. Als het van N-VA Liedekerke afhangt, blijft de civiele een-
heid  in Liedekerke behouden!
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N-VA Liedekerke pakt verloedering gemeentelijke  
begraafplaats Molenstraat aan

Drugpreventie & drugbegeleiding in Liedekerke: een pluim voor het PISAD team
In oktober presenteerde het PISAD-team het jaarrapport op de raad voor maatschappelijk welzijn. PISAD is een organisatie die 
zich toespitst op drugpreventie én (ambulante) begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en hun directe omgeving wanneer deze 
in aanraking komen met drugs. De werking van deze Oost-Vlaamse provinciale dienst wordt gefinancierd door de provincie en de 
aangesloten gemeenten. Sinds 2008 is de gemeente Liedekerke aangesloten bij PISAD. 

Zowel op preventief als begeleidend vlak werkt PISAD nauw 
samen met de scholen en de school-begeleidende diensten. En het 
was juist om die reden dat er werd gekozen voor dit samenwer-
kingsverband. Intussen is er een expertise opgebouwd en wordt 
het probleem aangepakt, wat niet altijd het geval is in andere ons 
omringende gemeenten.
Deze samenwerking berust op heldere en eenduidige afspraken 
tussen jongeren, ouders, scholen en school begeleidende dien-
sten. En dit werpt duidelijk vruchten af. In 2015 werden ruim 
450 preventie dossiers behandeld. Verder werd er hulp verleend 

in 250 dossiers. Dit gaat van behandelingsadvies, organisatie van 
consultaties bij de verslavingsarts van PISAD tot overlegmomen-
ten met de scholen en justitie-assistenten. De cijfers bewijzen dat 
deze dienstverlening broodnodig is. Het is nog niet duidelijk hoe 
de toekomstige werking eruit zal zien door de hervorming van de 
provincies. 

In de provincie Vlaams-Brabant volgt John De Brabanter als 
provincieraadslid de zaak op in samenwerking met De Sleutel. Het 
gaat om onze jongeren, onze toekomst.

Verkavelingswoede bij CD&V en sp.a
Op de gemeenteraad van 28/04 onthield de N-VA zich tegen het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) over een afgebakend gebied tussen de Vandeveldelos en de Houtmarktstraat. 
N-VA Liedekerke maakt zich zorgen over het 
opofferen van steeds maar meer groenzones, zoals 
de Resedalaan en de Heidestraat. Deze verkave-
lingsprojecten hebben slechts één doel: het lokken 
van zoveel mogelijk nieuwe inwoners die door 
hun bijdrage in de personenbelasting de gemeen-
telijke schuldenlast, opgebouwd door CD&V en 
sp.a, kunnen laten dalen. 

Met het ‘RUP Houtmarktstraat’ dreigt nu ook de 
Dommelingenvallei slachtoffer te worden van de 
verkavelingswoede van de huidige coalitie.

De oude begraafplaats van Liedekerke, gelegen in de Molenstraat was dringend aan een op-
knapbeurt toe. Vele graven waren praktisch onbereikbaar geworden door het welig tierende 
onkruid. Het ‘oude kerkhof ’ huist nochtans verschillende monumentale graven, rustplaatsen 
van bekende Liedekerkenaren en graven van oorlogshelden die recentelijk nog werden gehul-
digd maar nu rusten in een woestenij.

“Vele van die graven mogen dan van langvergeten voorouders zijn: het ontbreken van respect 
voor de overledenen vanuit de gemeente Liedekerke is schrijnend!”, aldus N-VA-voorzitter 
Kasper Daem. Om het goede voorbeeld te geven gingen gemeenteraadsleden Johnny De Bra-
banter en Kasper Daem, gesteund door OCMW-raadslid Marc De Brabanter enkele familieg-
raven opkuisen.

Ondertussen is ook de gemeente in actie geschoten en biedt via een éénmalig gratis opruim-
dienst van de verwaarloosde graven een uitweg voor het lang genegeerde probleem van het 
oude kerkhof.  Schepen voor o.a. patrimonium en begraafplaatsen Dirk Lodewijk zal het 
kerkhof als groenzone laten inplannen, met een herdenkingsmuur voor de overledenen. Ho-
pelijk verdwijnen sommige graven met een culturele meerwaarde voor Liedekerke niet zonder 
nadenken!
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


