
De federale verkiezingen liggen inmiddels al een half jaar achter ons. De resul-
taten van 13 juni kunnen gerust historisch genoemd worden. Ook in

Oudenaarde haalden we een mooi resultaat. Een sterk signaal dat de inwoners van
Oudenaarde verandering willen. 

KRACHTDADIG BESTUUR
Wat de N-VA reeds op Vlaams niveau bewijst en op federaal niveau wil bereiken,
geldt ook voor het lokale niveau in Oudenaarde: Geen holle woorden, maar kracht-
dadig bestuur.  Ook in Oudenaarde wil de N-VA een halt toeroepen aan loze belof-
ten, zakgeldpolitiek en vriendjespolitiek. 
De beslissingen op gemeentelijk niveau hebben een werkelijke impact op de bur-
gers. Hoeveel mensen hebben reikhalzend zitten uitkijken naar de strooiwagens die
maar niet kwamen?

Hoeveel mensen wilden zich organiseren om geen wateroverlast te hebben en om
dan te horen dat zij “paniekzaaiers” zijn? Tot nadien het water letterlijk aan hun lip-
pen stond. Dit zijn maar een paar recente items die we aanhalen, er zijn er helaas
veel meer.

LOKAAL NIVEAU
Deugdelijk bestuur is ook een recht op lokaal niveau. U als inwoner van
Oudenaarde centrum, Mullem, Leupegem, Mater, Eine, Melden, Bevere, Edelare,
Ename, Welden, Volkegem, Nederename, Heurne, verdient de aandacht van het
stadsbestuur van Oudenaarde. 

Met een sterke ploeg neemt N-VA Oudenaarde een nieuwe start. En wat is beter dan
een nieuwe start te nemen met een nieuwjaarsreceptie ?

Op zondag 6 februari komt Siegfried Bracke naar de
Boerderij in Eine om het standpunt van de N-VA toe te
lichten. Uiteraard bent u als lezer uitgenodigd en van
harte welkom!

Gregory Verhaeghe, 
waarnemend voorzitter N-VA Oudenaarde

N-VA Oudenaarde nodigt u graag
uit op haar nieuwjaarsreceptie op
6 februari. Een nieuw jaar en een

nieuwe start voor N-VA
Oudenaarde!

SIEGFRIED BRACKE 
in hoogsteigen persoon komt deze

receptie opluisteren en licht de
standpunten van de partij voor u
toe. Het spreekt voor zich dat wij
u daarna van harte een glaasje en
een hapje aanbieden, om samen te

klinken op onze nieuwe start.

Noteer het alvast in uw agenda: 
6 februari om 11u 

in De Boerderij
Nestor De Tièrestraat 126

9700 Eine.

Iedereen van harte welkom!
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N-VA Oudenaarde uit de startblokken

V.U. Peter Van Oyen
Keizer Karelstraat 7
9700 Oudenaarde
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Elektriciteit en gas nemen een grote hap uit het
budget van iedereen. Mensen met een laag inko-

men voelen dit  extra. De meeste OCMW’s onderne-
men reeds inspanningen om de energiekost van
sociaal zwakkeren te beheersen.

GEEN EVIDENTIE
De zoektocht naar de goedkoopste leverancier is
voor veel mensen geen evidentie. Vooral oudere
mensen die nooit kozen voor een leverancier betalen
meestal te veel voor hun energie. Anderen lieten
zich door loze beloften van argeloze verkopers een
leverancier aanpraten.

Op 4 oktober 2010 deed N-VA-OCMW-raadslid
Roland Van Heddegem een voorstel om deze men-
sen te begeleiden en consequent na te gaan of de
huidige leverancier van gas en elektriciteit wel de
goedkoopste keuze is voor de persoon of het gezin
in kwestie. Het voorstel werd aangenomen.

VOORLICHTING EN OPLEIDING
Wetende dat voorstellen niet veel waard zijn als ze
geen uitvoering krijgen, ging hij nog een stuk verder
door de mensen van het  OCMW  die bevoegd zijn

voor budgetbegeleiding en  –beheer een degelijke
voorlichting en opleiding te geven. Deze aanpak
werd zeer gewaardeerd en de respons liet niet lang
op zich wachten. Reeds heel wat mensen werden
geholpen.

VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
Dit bewijst nog maar eens dat de slogan “Denken
Durven Doen” geen loze belofte is. Ook op een
hoger niveau toont de N-VA dat het haar menens is.
De Vlaamse regering heeft dit jaar 200 miljoen euro
veil voor de oprichting van het Vlaams
Energiebedrijf (VEB). Daarmee wordt een van de
kernpunten van het Vlaamse N-VA-programma
verwezenlijkt. 

Toch blijft de N-VA strikt toekijken op de uitwerking
van het VEB en schuiven we alvast enkele prioritei-
ten naar voren. Het VEB moet een investeringsfonds
worden voor Vlaamse projecten voor groene en her-
nieuwbare energie, door participaties te nemen in
rationele energie-installaties en -producenten.
Vlaanderen moet ook minder afhankelijk worden
van buitenlandse energie en de dominantie van
Electrabel.

In een recente reactie van de schepen van Openbare Werken werd gesteld dat de
inwoners van Oudenaarde maar moeten leren leven met de putten in de weg. De
inwoners van Oudenaarde moeten tot minimum augustus 2011 wachten op de
herstelling van de schade van de wegen ten gevolge van het vriesweer.

N-VA Oudenaarde pleit voor verantwoordelijk gedrag en professioneel vooruit-
ziend bestuur van de stad. De inwoners van Oudenaarde verdienen een goede
dienstverlening. Basisinfrastructuur zoals wegen en dergelijke moeten onderhou-
den worden, schade dient hersteld te worden. De onprofessionele reactie van de
schepen spreekt boekdelen over hoe het huidig bestuur kijkt naar de bevolking.

Op zoek naar de 
goedkoopste energieleverancier

Putten in de weg of putten in het beleid?

… gemotiveerde nieuwe leden die samen met ons willen werken aan een nieuw
beleid voor Oudenaarde, Vlaanderen en Europa!

Krab jij je ook wel eens in de haren bij het zien van zoveel gepruts? Denk jij ook
wel eens “waar zijn ze toch in hemelsnaam mee bezig?” Vind jij ook dat onze
gemeente beter verdient? Wil jij meedenken over problemen en vooral oplossin-
gen voor een beter bestuur? 

Neem dan contact op met het bestuur van N-VA Oudenaarde via 
oudenaarde@n-va.be of gebruik het strookje achteraan deze nieuwsbrief.

N-VA Oudenaarde zoekt ...

N-VA-OCMW-raadslid 
Roland Van Heddegem
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Wateroverlast in Vlaamse Ardennen:
Het kon nog veel erger

U herinnert zich de laaste overstromingen wellicht nog
levendig. Het had veel en hard geregend (80 liter per
m²) maar echte stortbuien met modderstromen bleven
gelukkig achterwege en zware storm was er ook niet.
De Schelde kon in tegenstelling tot de Dender de
wateroverlast aan en trad nergens buiten haar oevers.

Een welgemeende dank voor de Oudenaardse hulp-
diensten is hier beslist op zijn plaats. Zowel brand-
weer, politie, leger  als civiele bescherming voorkwa-
men erger. 

VOLLE LADING
Nadat de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) tijdig
de mensen verwittigde voor de nakende wateroverlast
kreeg de bevolking de melding: ‘geen paniekvoetbal,
alles onder controle’. Toen het noodlot dan toch toe-
sloeg kregen de hulpdiensten ter plaatse hiervoor de
volle lading. Aan dergelijke tegenspraak hebben de
getroffenen weinig, evenmin aan uitspraken als “we
zullen hiermee moeten leren leven”.  

En toen de wateroverlast na één dag reeds verdween
kreeg de VMM opnieuw kritiek dat de communicatie
met de hulpdiensten onvoldoende bleek. De VMM zou
verantwoordelijk zijn voor de plotse daling van het
water. Toen Roland Van Heddegem, OCMW-raadslid
voor N-VA, in 1999 wees op de onvoldoende uitstroom
van de Maarkebeek werd dit niet ernstig genomen. Op
een tiental meter was er een niveauverschil van een
halve meter. 

DRIE METER BOVEN SCHELDEPEIL
Een vijftal jaar later werd na herhaaldelijk aandringen
de monding van de Maarkebeek uiteindelijk dan toch

vergroot. Indien dat niet was gebeurd, had het water in
de Lammekesstraat en omgeving nog een halve meter
hoger gestaan. Het peil van het water in deze straat
stond meer dan drie meter hoger dan het Scheldepeil
en dat op minder dan één kilometer van de Schelde.
Het kan toch niet dat we een opvangbekken maken
van het voetbalplein? Zou het niet beter zijn om de
oorzaken te zoeken in plaats van de zwarte piet naar
een ander door te schuiven?

Deze problematiek staat hoog op onze prioriteitenlijst.
N-VA Oudenaarde biedt dan ook graag de expertise
aan die zij in huis heeft met Roland Van Heddegem,
industrieel ingenieur, OCMW-raadslid en tot vorig jaar
luitenant bij Brandweer Oudenaarde om zo construc-
tief mee te werken aan oplossingen voor alle inwoners
van Oudenaarde.

7 Het aantal mensen dat kwam opdagen op het zogenaamde oudejaarsschaatsen. Het idee om op vrijdag 31
december van 20 tot 23 uur een muzikale schaatsavond te organiseren is met een sisser afgelopen. De mannen en
vrouwen van volleybalclub VK Mater, die op die avond de uitbating van de ijspiste voor hun rekening namen,
waren zo goed als werkloos.

36 Oost-Vlaamse gemeenten, waaronder Oudenaarde, zullen gezamenlijk strooizout aankopen. Dat is goed
voor zo’n 3 090 ton. Door de gezamenlijke aankoop kon de bestelling vlugger geplaatst worden en de prijs gedrukt
worden. De Oost-Vlaamse gemeenten zullen per ton nog zo’n 80 euro moeten betalen. Tegen de tweede helft van
januari zouden de eerste ladingen strooizout geleverd moeten zijn. 

215 Zoveel gezinnen in Oudenaarde doen beroep op een stookolietoelage. Het gaat om extra financiële steun
voor gezinnen die reeds in aanmerking komen voor  de federale stookolietoelage. Het OCMW draagt tijdens de
wintermaanden twee keer 65 euro extra bij per gezin.  Voor de aankoop van steenkool of stookolie kan ook een ren-
teloze lening aangevraagd worden.

Getallen uit Oudenaarde

Roland Van Heddegem, N-VA-OCMW-raadslid 
en tot vorig jaar luitenant bij de 
brandweer van Oudenaarde aan de Maarkebeek.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en 30 997 gezinsherenigers
aan. Per maand kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen onze
nationaliteit. We lezen het in de krant en we zien het elke dag op
straat: het huidige asiel- en migratiebeleid is een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in
om de asielcrisis structureel aan te passen. Daarmee vraagt de 
N-VA een forse verstrenging van de snel-Belgwet en de gezins-
hereniging en een fundamentele hervorming van de asiel-
procedure en het opvangsysteem.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“Dit is niet enkel een opvangcrisis, dit is een totale asielcrisis”, zegt 
N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken en
de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten
doorlopen. Daar moet een versnelde procedure voor komen. Wij vragen
ook een rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moet ook een nieuw evenwichtig spreidingsplan komen”, vult N-VA-
Kamerlid Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire ver-
deling. Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die
er recht op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige
asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-
staten. We moeten de sociaaleconomische problemen aanpakken,
justitie hervormen en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

De uitspraak van de kiezer op 13 juni 2010 was voor iedereen dui-
delijk. De N-VA zal daarom het been stijf houden, zolang de staat
niet daadwerkelijk hervormd wordt.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Sarah Smeyers en
Theo Francken zijn de N-VA-specialisten

inzake asiel & migratie.
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