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NAZARETH-EKE IS ER VOOR U!

V.U.: ANN DE VREESE, WEEFSTRAAT 37, 9810 NAZARETH

Beste wensen 
voor 2020

N-VA wenst u een prachtig nieuw jaar

Onze vernieuwde ploeg heeft het voorbije  
jaar niet stilgezeten. Vorige zomer kon u ons  
ontmoeten op de avondmarkt in Eke en op  
de rommelmarkt in Eke-Landuit. Met de op-
brengst van onze verkoop op de rommelmarkt 
maakten we de kinderen van het Kinder- 
kasteeltje heel gelukkig.

Ook voor het nieuwe jaar hebben we heel  
wat plannen. Zo bent u op 14 maart welkom  
op ons allereerste eetfestijn in het thema  
‘N-VA Nazareth-Eke gaat vreemd’. 

Dankzij de inzet van al onze bestuursleden 
kunnen we rekenen op een hecht team met 
een gedeelde toekomstvisie. Ondertussen 
hebben we met onze nieuwe aanwinst Xavier 
Kluyskens ook een vertegenwoordiger bij  
Jong N-VA.

Aan de zijlijn blijven staan is niets voor ons. 
Ook in 2020 zetten we ons weer volop in voor 
de inwoners van Nazareth. Onze vier mandata-
rissen – gemeenteraadsleden Frank, Peter en 
Nele en lid van het sociaal comité Karien –  
waken over de uitvoering van het gemeentelijke 
beleid en sturen bij waar nodig. 

2020 wordt ongetwijfeld weer een goed gevuld 
en boeiend jaar. We wensen u een goede 
gezondheid en heel veel geluk, liefde  
en vriendschap.

N-VA schenkt 350 kilogram  
gezonde voeding aan De Kruk
In de Warmste Week organiseerde d’Ouwe Garde – een groep oud- 
vrijwilligers van de KLJ – een grote voedselinzameling voor vzw  
De Kruk. Elk jaar draagt ook N-VA Nazareth haar steentje bij.

Vzw De Kruk is het gemeentelijke ankerpunt voor de voedselbank, die een aantal gezin-
nen in Nazareth ondersteunt. Onze afdeling kiest er elk jaar voor om met verse groenten 
en fruit een bijdrage te leveren, omdat we weten dat heel wat kansarme gezinnen daar 
zeker gebaat mee zijn.

Onze vertegenwoordiger in het bijzonder comité voor de sociale dienst Karien De Clercq 
en haar echtgenoot repten zich in het holst van de nacht naar de vroegmarkt in Schaar-
beek en kochten daar zo’n 350 kilogram verse groenten en fruit. Appelen, mandarijntjes, 
peren, bananen, witte en rode kool, prei, spruitjes … Er was voor elk wat wils!

 N-VA Nazareth-Eke geeft kansarme gezinnen graag een duwtje in de rug met een 
gezonde portie groenten en fruit.

N-VA Nazareth-Eke gaat vreemd op 14 maart
Vanaf 2020 vertrekt onze afdeling op wereldreis. Voortaan organiseren we 
elk jaar een gezellig familiefeest met telkens een thema uit een ander land. 
Op zaterdag 14 maart gaan we van start met Spanje.

Kom vanaf 18.30 uur naar CC Centrum voor een heerlijke maaltijd met 
Spaanse gerechten zoals paella of ‘albóndigas’ (balletjes in tomatensaus).  
Vegetariërs kunnen rekenen op een aangepast menu. Dat alles bieden  
we u aan in een kleurrijke omkadering met typisch Spaanse animatie. Vlaams 
minister van Financiën Matthias Diependaele heeft alvast toegezegd om  
te komen proeven van de smakelijke gerechten en de gezellige sfeer.

Bestel snel uw kaarten bij onze bestuursleden 
(nazareth.n-va.be/wie-is-wie) of via karien.
declercq@n-va.be. Volwassenen betalen  
18 euro, kinderen 10 euro.



Dominique Morbé
In onze huis-aan-huisbladen kunt u telkens kennismaken 
met een bestuurslid van N-VA Nazareth-Eke. Deze keer ging 
voorzitter Ann De Vreese in gesprek met Dominique Morbé.

Dekenij: verloren geld voor een verloren hoek
De dekenij op het dorpsplein naast de Vrije Basisschool staat al een tijdje te verkommeren. Onze gemeente liet het 
gebouw rond 1910 als pastorie bouwen en vele jaren geleden werd het verbouwd tot dekenij. Maar ondertussen 
staat het al een hele tijd leeg. 

Het gemeentebestuur zocht de voorbije jaren naar een uitbater die de 
dekenij met eigen geldinbreng wou renoveren om het daarna te runnen 
als horecazaak. Maar er werd geen geschikte kandidaat gevonden. Nu 
wil het gemeentebestuur opnieuw een uitbater zoeken en stelt ze voor 
om zelf de kosten voor de renovatie en de omvorming te betalen. De 
investeringen kunnen voor onze gemeente oplopen tot liefst 550 000 euro, 
en daar komen de kosten voor de horecakeuken nog eens bovenop. 

Liefst 650 000 euro belastinggeld voor een risicovol project
N-VA Nazareth schat het totale prijskaartje zelfs op meer dan 650 000 euro. Daarmee weegt dit megalomane  
project te veel door op het gemeentebudget. Fractievoorzitter Frank Dhaenens kaartte dat aan op de gemeenteraad 
en wees er ook op dat een horecazaak vandaag de dag veel risico’s met zich meebrengt. Het gebouw staat in een 
verloren hoek op het ‘doodsplein’. Wie zal het wagen om daar een horecazaak op te starten? Het project rond de 
dekenij lijkt ons dan ook een op voorhand verloren zaak. Volgens de N-VA zou de gemeente het gebouw beter van 
de hand doen. Daarom stemden we op de gemeenteraad tegen. Een gemeentebestuur is geen bouwmeester.  
Integendeel, het moet zuinig en efficiënt omgaan met uw belastinggeld!

  Onze gemeenteraadsleden Peter Tolpe, Nele Le Roy en Frank Dhaenens 
zetten zich samen met de andere bestuursleden hard in voor Nazareth-Eke.

  Dominique Morbé is binnen ons bestuur 
een echt manusje-van-alles. Hij weet ook 
heel goed hoe je lekkere wafels bakt.

Bestuurslid 
in de 
kijker
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Dag Dominique, kan je jezelf even voorstellen?
“Dag Ann, ik ben Dominique, gehuwd en vader van een zoon en een dochter. Sinds 1998 woon ik in  Nazareth. Ik ben afgestudeerd 
als graduaat boekhouder, maar ik werk als zelfstandig onderaannemer voor schrijnwerk, standenbouw en metaalconstructies.”

Heb je naast je drukke beroepsbezigheden ook nog wat vrije tijd?
“Niet veel eigenlijk. De vrije tijd die ik heb, besteed ik onder meer aan N-VA Nazareth. Verder volg ik samen met mijn echtgenote 
ook nog Spaanse les.”

Je bent een nieuw lid van het afdelingsbestuur. Wat is jouw voornaamste taak?
“Ik ben een beetje een manusje-van-alles. Ik steek de handen uit de mouwen bij alle activiteiten van de afdeling. Ik geniet ervan om 
onze plannen mee uit te voeren en op een constructieve manier te ondersteunen. Al is het maar door wafels te bakken bijvoorbeeld. 
Vroeger had ik een wafelwinkel, dus ik ben een meester in het bakken van heerlijke Luikse wafels. Die vielen al op meerdere van 
onze activiteiten goed in de smaak.”

Het is heel fijn om een handige harry als jij in ons bestuur te hebben. Ik kan alleen maar beamen dat je wafels superlekker zijn!  
Bedankt voor de leuke babbel en voor je inzet.

Noodnummer wanneer de begraafplaats niet toegankelijk is
Iedereen moet te allen tijde een bezoek kunnen brengen aan de 
laatste rustplaats van een overleden familielid, kennis of vriend.  
De laatste tijd was dat niet altijd mogelijk door technische pro-
blemen met de elektrische toegangspoort van de gemeentelijke 
begraafplaats. Daarom wordt er binnenkort een noodnummer  
vermeld op het bord aan de poort. Zo kunt u voortaan direct  
een melding doen als de begraafplaats niet toegankelijk is, zodat 
iemand snel de toegangspoort kan komen openen. Opnieuw een  
verdienste van de N-VA.

Aanpassingen voor personen met een beperking
De N-VA drong aan op aangepaste toiletten voor personen 
met een beperking in alle openbare gebouwen. Raadslid 
Peter Tolpe stelde vast dat de meeste toiletten in de openbare 
gebouwen niet uitgerust zijn met beugels. Daardoor kunnen 
personen met een rolstoel die toiletten niet op een zelfstandige 
manier gebruiken. Het gemeentebestuur volgt onze redene-
ring en zal alle openbare toiletten aanpassen met een vaste 
beugel aan de muur en een opklapbare beugel naast het toilet. 
Want Nazareth moet zorg dragen voor iedereen.

Snelheidsaanduidingen op het wegdek
Op voorstel van de N-VA komen er binnenkort ook ge-
schilderde snelheidsaanduidingen op het wegdek in onze 
gemeente. Die maken de weggebruikers extra alert op de 
geldende snelheidsbeperkingen. Zeker in de zones 30 van 
de schoolomgevingen kunnen gekleurde aanduidingen op 
het wegdek een groot verschil maken voor de veiligheid 
van de schoolgaande jeugd. N-VA Nazareth-Eke blijft 
streven naar veilig verkeer met optimale signalisatie.  
Dat voor eenieders veiligheid.

Nieuws uit de gemeenteraad
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


