
Een steuntje voor ‘De Kruk’
Vzw De Kruk, opgericht in 2004, is het lokale voedselbedelingspunt voor Eke en 
Nazareth. Elk jaar trekken onze N-VA’ers naar de vroegmarkt om een wagen vol verse 
groenten en fruit aan te kopen.

Door de coronacrisis is er momenteel geen voedselbedeling. Het is niet veilig dat meerdere 
mensen tegelijk hun pakket op dezelfde plaats afhalen. Daarnaast behoren veel vrijwilligers 
tot de risicogroep.

Daardoor kregen alle mensen in financiële nood 
verschillende bonnen om te gebruiken bij onze lokale 
handelaars. Die bonnen worden door de vzw zelf 
aangekocht en betekenen dus een grote kost. Onze 
N-VA-afdeling deed dan ook graag haar duit in het zakje. 
We schonken het bedrag van de aankoop van verse 
groenten en fruit in cash geld aan deze mooie vereniging.

Beste inwoner

Nu 2020 achter de rug is, is het nog 
eens tijd om jullie te informeren over 
het reilen en zeilen van onze gemeente. 
We verlangen met z’n allen naar het 
einde van de coronapandemie. 
Sommigen worstelden afgelopen jaar 
zelf met het virus, anderen verloren 
dierbaren. Meer dan ooit kijken we 
uit naar betere tijden, naar vrijheid, 
familiebezoeken, knuffels, feesten, 
concerten en festivals. Toch zullen we 
nog even geduld moeten oefenen. 
Maar weet, alles komt goed.

N-VA Nazareth-Eke blijft er, ook in 
moeilijke tijden, voor u zijn. We sturen 
jullie graag een warme wens, een 
lading goede moed en hoop op een 
ander leven. Heb je politieke kriebels 
of zin om mee te denken en werken in 
ons bestuur? Dan zetten we graag een 
spreekwoordelijk stoeltje bij aan onze, 
voorlopig, virtuele vergadertafel.

Neem gerust even de tijd om deze nieuwe 
editie van ons huis-aan-huisblaadje te 
doorbladeren. Met een update uit de 
gemeenteraad, een stand van zaken 
van ons eetfestijn en een portret van 
gemeenteraadslid Nele Le Roy proberen 
we u te boeien. Veel leesgenot. Hou het 
intussen veilig en gezond.

Ann De Vreese en Kurt Van Collie 
Uw voorzitter en ondervoorzitter

Adviesraad voor personen met beperking (p.3) Een warme wens voor onze leden (p.5)

Op zoek naar hondenlosloopweides 
in onze gemeente
Sinds de coronacrisis zijn er veel gezinnen die een hond in huis namen. Iedereen 
weet dat je een hond dagelijks meerdere keren moet uitlaten en de verleiding af en 
toe groot is om de leiband eens achterwege te laten. Daarom zouden één of meerdere 
hondenlosloopweides in Nazareth geen overbodige luxe zijn.

Zo’n afgesloten en omheinde groenzone 
waar honden - onder toezicht - kunnen 
rondlopen en spelen biedt verschillende 
voordelen voor hond en baasje.

•  Een hondenweide is een verzamelpunt 
voor buurtbewoners en brengt mensen 
bij elkaar. Terwijl de honden spelen, 
hebben de baasjes de kans om gezellig 
met elkaar bij te praten.

•  Veel hondenrassen zijn onhandelbaar 
als ze hun energie niet op één of andere 
manier kwijt kunnen. Zonder honden-
weides zijn de eigenaars genoodzaakt om 
zelf op zoek te gaan naar plaatsen waar 
ze - tegen de wet in - hun hond vrij kun-
nen laten lopen. Dat kan voor overlast 
zorgen en kan de veiligheid van zowel de 
hond als het baasje in gevaar brengen.

•  Een sociale hond is een brave hond. 
Vrijwel alle (bijt)incidenten met mentaal 
gezonde honden zijn een gevolg van een 
gebrek aan beweging en socialisatie. 
Een hondenweide in de buurt zal de 
stap tot socialisatie vereenvoudigen.

N-VA Nazareth is daarom voorstander 
van het inrichten van hondenlosloop-
weides in onze gemeente.
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N-VA Nazareth-Eke is van mening dat ‘pluim-op-de-
hoed-projecten’ van de meerderheid, zoals de renovatie 
van de dekenij, de verbouwing van ons gemeentehuis 
en de aanleg van een ‘boulevard’ tussen Nazareth en 
Eke-dorp weggegooid geld is. Er zijn een pak nuttigere 
investeringen mogelijk in het belang van onze 
inwoners. We denken in de eerste plaats aan het 
verbeteren en aanpassen van de rioleringen zodat ons 
oppervlaktewater zuiverder wordt.

Onze N-VA-fractie dringt er bij het gemeentebestuur dan 
ook op aan om te investeren in een degelijk en gescheiden 
rioleringsnetwerk. Op die manier kunnen we de 
achterstand tegenover andere Vlaamse gemeenten 
wegwerken en een inhaalbeweging maken.

Nieuws uit de gemeenteraad

Dringend nood aan degelijk 
rioleringsnetwerk en zuiver oppervlaktewater

Wake-up-call

Eind vorig jaar kwam er een boodschap van Vlaams 
minister van Omgeving Zuhal Demir. De minister 
wil vermijden dat gemeentebesturen de noodzakelijke 
rioleringsprojecten op de lange baan schuiven. Ook een 
Pano-reportage bracht recent aan het licht dat de 
rioleringsgraad in Vlaanderen op veel plaatsen te wensen 
over laat. Nochtans zijn rioleringen cruciaal voor het 
verbeteren van onze waterkwaliteit en leefmilieu.

Minister Demir voorziet jaarlijks 123 miljoen euro om 
drie kwart van de rioleringskosten van de gemeenten 
mee te financieren. Zo gaf ze de lokale besturen die 
bereid zijn mee te investeren, de kans om extra projecten 
in te dienen. Die bijkomende rioleringsprojecten 
kunnen rekenen op 158 miljoen euro financiële steun. 
Het gaat telkens om projecten die in de loop van 2021 
zullen doorgaan.

Slechtste leerling van de klas

Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij bedraagt de 
huidige rioleringsgraad in Nazareth amper 68,98 
procent. De toekomstige rioleringsgraad moet 93,30 
procent worden. De (slechte) cijfers van de zuiverings-
graad zijn ongeveer dezelfde. Bovendien diende het 
gemeentebestuur slechts één minuscule projectaanvraag 
in voor het oplossen van knelpunten in het zuiverings-
gebied Eke. Daarvoor kreeg men net geen 27.000 euro 
Vlaamse subsidies toegekend. Jammer genoeg is 
Nazareth één van de slechtste leerlingen van de klas op 
het vlak van rioleringsnetwerken.

‘Groen’ bestuur negeert milieudoelstellingen

Het huidige gemeentebestuur, dat ideologisch een zeer 
groene tint heeft, zal volgens de afspraken begin 2022 
een schepenwissel doorvoeren. De Sp.a-schepen zal 
worden vervangen door een schepen van de partij Groen. 
De ‘groene’ coalitie zal daarna misschien wel gezellig 
kunnen tafelen in een driesterrenrestaurant op het 
'doodsplein', intussen lappen ze de milieudoelstellingen 
voor proper oppervlaktewater zonder schaamte aan hun 
laars. De N-VA blijft de situatie met argusogen opvolgen.

2 NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE NAZARETH-EKE

nazareth-eke@n-va.be



Nieuws uit de gemeenteraad

Speelstraten: leuk initiatief, maar bijsturing nodig
Kinderen en jongeren worden al te veel in een hoekje geduwd en moeten spelen in de achtertuin of op een verder gelegen 
speeltuin. Tijdens de voorbije zomervakantie zagen we in Nazareth hier en daar dat straten afgesloten werden en 
omgetoverd tot ‘speelstraten’. Het concept laat kinderen en jongeren toe in hun eigen buurt met hun vrienden te spelen.

Tijdens zo’n project blijkt dat ook de ouders elkaar beter leren kennen en dat er op die manier spontane buurtbijeenkomsten 
ontstaan. Kinderen leren veel uit samenspelen en de straat biedt vaak meer mogelijkheden dan de eigen tuin. N-VA Nazareth 
beschouwt speelstraten als een mooi initiatief.

Toch zijn er nog een aantal bedenkingen/opmerkingen:
•  Sommige straten worden verschillende dagen of weken afgesloten, zonder dat 

er effectief kinderen spelen in de straat.
•  In sommige buurten is er sprake van geluidsoverlast.
•  Het verplichte peter- en meterreglement wordt niet altijd opgevolgd.

Onze N-VA-fractie vroeg tijdens de raadszitting van 28 september om tegen de 
lente een grondige evaluatie op te maken van dit project.

Adviesraad voor 
personen met 
een beperking
In onze gemeente zijn er maar liefst 
682 inwoners met een VAPH-
erkenning. Het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap 
springt bij om de extra kosten van een 
handicap te dragen. De laatste jaren 
wordt er sterk gepleit voor een zo zelf-
standig mogelijk leven voor mensen met 
een beperking. De N-VA stelt daarom 
voor om een speciale adviesraad voor 
die doelgroep in het leven te roepen.

Wie spreekt over toegankelijkheid, 
denkt meteen aan rolstoelgebruikers 
of personen met een rollator. De term 
houdt natuurlijk veel meer in dan enkel 

die doelgroep: doven en slechthorenden, 
blinden en slechtzienden, rolstoel-
gebruikers, personen met fysieke- of 
verstandelijke beperking, maar ook 
mensen met autisme maken deel uit van 
deze groep. Er is dus sprake van een 
grote en gevarieerde groep mensen 
binnen onze gemeente.

Veel adviesraden, maar niet voor 

iedereen

Nazareth telt maar liefst acht advies-
raden: sport, cultuur, erfgoed, land-

bouw, jeugd, milieu, ouderen en inter-
nationale samenwerking. Volgens de 
N-VA ontbreekt er echter een belang-
rijke doelgroep: personen met een 
beperking. Om hen inspraak te geven 
in het gemeentelijk beleid is een nieuw 
platform nodig. Daarom lanceerden we 
op de gemeenteraad van februari het 
voorstel om een bijkomende adviesraad 
in het leven te roepen.

Wegen op het beleid

In die adviesraad kunnen personen met 
een beperking zetelen, maar evengoed 
andere belanghebbenden, zoals 
vertegenwoordigers van verenigingen en 
politieke fracties. Op die manier krijgen 
personen met een beperking inspraak 
in het gemeentelijk beleid. Zij kunnen 
enerzijds de belangen van de leden 
verdedigen en anderzijds beleidsadviezen 
formuleren over belangrijke beslissingen 
en acties.
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Gemeenteraadslid in  
de kijker: Nele Le Roy
In de komende huis-aan-huisbladen gaat onze voorzitter op 
pad om de bestuursleden van N-VA Nazareth-Eke beter te 
leren kennen. In een interview met Nele Le Roy maken we dit 
keer kennis met een gedreven bestuurs- en gemeenteraadslid.

Dag Nele, kan je jezelf even kort voorstellen?
“Ik ben Nazarener in hart en nieren en ben eigenaar van een 
optiek- en contactlenzenzaak. Het 'Le Roy Vision Center' is al 
enkele jaren te vinden in de Drapstraat en mocht vorig jaar 30 
kaarsjes uitblazen. Ondernemen zit in mijn bloed. We hebben 
al minimum drie generaties lang ondernemers in de familie.”

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
“Dat komt voornamelijk door de ontgoochelende participatie-
momenten over de inrichting van de nieuwe dorpskern. Voor 
de laatste verkiezingen werd mij een mooie derde plaats op de 
N-VA-lijst aangeboden. Dankzij de stem van de vele kiezers 
werd ik in 2018 verkozen als gemeenteraadslid.”

“De lokale politiek leert je heel veel over je eigen gemeente. Je 
staat soms versteld van wat er zich allemaal in een dorp af-
speelt. In het weekend bereid ik dan ook graag de maandelijkse 
fractievergaderingen en gemeenteraadszittingen voor.”

Wat hoop je in de toekomst nog te bereiken op persoonlijk vlak?
“Ik hoop dat mijn inzet en gezond verstand een meerwaarde 
zijn voor de burger. Maar vanuit de oppositie is dat niet altijd 
even dankbaar. Ik besteed mijn schaarse vrije tijd graag aan het  
verenigingsleven, fietsen, dansen, koken en mijn gasten  
verwennen. Ik geniet vooral van de kleine dingen en van een 
leuke babbel.

“Ik ben hoe dan ook zeer fier op onze N-VA-bestuursploeg. 
Politiek is soms ook genieten van onze samenkomsten. Of er nu 
een vergadering, evenement of teambuilding op het programma 
staat, ik doe het allemaal met evenveel inzet en goesting!”

Eetfestijn uitgesteld
Het zat eraan te komen: het coronavirus blijft stokken in de wielen steken voor de organisatie van verschillende 
evenementen. Ook ons eerste N-VA-eetfestijn gaat niet door.

We hadden eerder al aangekondigd om ons eerste groot feest te verplaatsen 
naar 13 maart 2021. Maar u zal helaas nog even moeten wachten om te kunnen 
proeven van de Spaanse keuken. De huidige coronamaatregelen laten zelfs een 
afhaaleetfestijn niet toe. 

Daarom hebben we besloten om ons eetfestijn uit te stellen en te wachten op 
een verbetering van de cijfers. Op die manier kunnen we elkaar binnenkort 
hopelijk opnieuw verwelkomen met een stevige handdruk of een knuffel.

Afhankelijk van de evolutie van de pandemie en de bijbehorende maatregelen, zullen we de nieuwe datum tijdig 
communiceren. En dan verzekeren we al onze sympathisanten een onvergetelijke Spaanse sfeer. De paella en sangria 
zullen ons eens te meer smaken!

www.n-va.be/nazareth-eke
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Genieten van ons heerlijk herfstontbijt
Meer en meer sympathisanten genieten ieder jaar mee van ons heerlijk N-VA-ontbijt. Dat bezorgen wij speciaal voor u 
aan huis op het gewenste uur. Wie in oktober 2021 ook graag een lekker pakketje aan de deur krijgt, kan nu al contact 
opnemen met karien.declercq@n-va.be.

Een warme wens 
voor onze leden
Tijdens het Valentijnsweekend gingen onze 
N-VA’ers op stap. We bezorgden al onze leden 
een hartverwarmende wenskaart en een gezonde 
attentie. Daarmee wilden we hen bedanken om 
deel uit te maken van onze partij. We bezorgden 
het mileuvriendelijk pakketje uiteraard corona-
proof.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat 
ermee gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barrica-
den staan om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider 
onze stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in 
eigen handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen 
kan in een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

het mileuvriendelijk pakketje uiteraard corona-
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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