
BRAKEL

✓N-VA-afdelingsinds2006
✓Aantal leden niet bekend, Jan
Haegemanzetelt indeOCMW-
raad
✓Voorzitter is Jan Haegeman
(31), secretaris vanVlaamsmi-
nisterPhilippeMuyters
✓«Weonderzoekenofhetwen-
selijkenmogelijk isominBrakel
meteenafzonderlijkeN-VA-lijst
naar de gemeenteraadsverkie-
zingen te stappen. Maar er is
absoluut nog niets beslist. De
samenwerking met CD&V in
het kartel is altijd heel goed ge-
weestenverliep indebestever-
standhouding. Maar of we sa-
men blijven, datmoetenwe sa-
men beslissen», zegt Haege-
man.

KLUISBERGEN
✓N-VA-afdelingsinds2006

✓Ledenaantal
wordtnietbekendgemaakt.
«Maarwestijgengestaag»,klinkt
het. «We zijn sinds de oprichting
vertienvoudigd.»
✓Voorzitter is Luc Vandenbos-
sche,handelaarinverven,decora-
tieartikelenenschildersbenodigd-
heden inHarelbeke.
✓De partij kwam in 2006 in een
kartelopmet ‘kKluister.Dit iseen
kartel van CD&V, N- VA en onaf-
hankelijken. «We hebben nog
geen beslissing genomen of er
weer een kartel komt», zegtVan-
denbossche.

KRUISHOUTEM
✓N-VA-afdelingsindsmaart2011
✓Telt20 leden
✓Wordt momenteel geleid door
19-jarige Tom Van Autreve, stu-
dent. Een echt bestuur wordt pas
op31oktoberverkozen
✓Nogniethelemaalduidelijkofze

alleen naar de kiezer
zullentrekken.Maarde
kans dat ze dat sa-
men met CD&V
zullen doen, is
klein.N-VAKruis-
houtem om-
schrijft zich als
de partij die de
Kruishoutemse
politieknieuwle-
ven wenst in te
blazen.

MAARKEDAL
✓ N-VA-afdeling
sinds2005

✓Ledenaantal wordt niet bekend
gemaakt. «Maar sinds ons ont-
staan zijn we gestaag gestegen en
hebbenweonsledenaantalvertien-
voudigd»,klinkthet.
✓Voorzitter is jurist Joris Nachter-
gaele (foto).
✓De partij zit in een kartel met

«Wewillen zeker besturen,
maar niet tegen elke prijs»

VLAAMSE ARDENNEN

«Als wemeestappen in het beleid van een gemeente in de
VlaamsArdennen, danmoeten we garanties hebben dat we ons
programma kunnen realiseren.» Dat zegt Vlaams volksverte-
genwoordigerMatthias Diependaele, die in Zottegem de lijst-
trekkermoet worden. Zijn partij is volop bezig haar leden klaar
te stomen omna de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012
deel te nemen aan dat beleid. «Wie ons nodig heeft, zal op ons
kunnen rekenen. Maar niet tegen eender welke prijs», stelt hij.

FRANK EECKHOUT

Stel dat het nationale succes lokaal her-
haald wordt. Hoe stomen jullie het leger
nieuwelingen klaar voor de gemeente-
raadsverkiezingenéneeneventueelman-
daat?
We zijn heel realistisch in onze doelstellin-
gen. We weten dat we nog een hele achter-
stand hebben op de traditionele partijen. In
2012 is het vooral de bedoeling omeen deel
van die achterstand in te lopen. We willen
ons op lange termijn verankeren in de
Vlaamse samenleving. De gemeenteraads-
verkiezingen zijn daar een uitgelezen kans
voor.Demensendiewenuaantrekkenendie
zichnutotonsrichten,zijnovertuigdvanons
programma.Hetzijndanookzekernietalle-
maal nieuwkomers, maar meestal mensen
die al heel sterk geëngageerd zijn in de ge-
meente, heel dikwijls uit het verenigingsle-
ven. Zowel voor de oude rotten als voor de
nieuwelingen voorzien we wel in heel wat
opleidingen,onderdeverzamelnaamTraject
2012. De komendemaandenkomenalle be-
langrijke gemeentelijke thema’s aan bod:
economie, ruimtelijk beleid, lokaal sociaal
beleid, inburgeringenmigratie, financiën,...

Hoezithetmetdatlegernieuwe-
lingen? Is de kans niet groot
dat er politiek onbekwa-
me mensen op de lijs-
tenkomentestaan,

zonder politieke ervaring of traditie? Hoe
zoektdepartijdatopte lossen?
Heelwatmensenzijnal jarenactief indever-
schillende gemeenten. De nieuwelingen le-
renbij vandeouderottenenzewordenalle-
maal van erg dichtbij begeleid. Niemand
wordt aan zijn of haar lot overgelaten. Ze
wordenmet raadendaadbijgestaanenkrij-
genadviesoverdebesteaanpakvoorhunge-
meente.Wehebbenookeensysteemvanpe-
ter- enmeterschap. Elk parlementslid heeft
enkele afdelingen onder zijn hoede, die hij
moet begeleiden en bijstaan. Ik volg zelf
zeven afdelingen op in de Vlaamse Arden-
nen.Enkeledaarvanheb ikmeeuitdegrond
gestampt.

Werdenerveelnieuweafdelingenprovin-
ciaalopgerichtsinds2006?
Het laatste jaar alleen al werden er in Oost-
Vlaanderen 23 nieuwe afdelingen opge-
richt. Van de 65 gemeenten in Oost-Vlaan-
derenzijnerslechtsviergemeentenwaarer
nog geen N-VA-kern is: Gavere, Lierde, Ho-
rebekeenZingem.Derestvandeprovincie is
bedekt en er is een actievewerking aanwe-
zig.

Hoewerden die nieuwe afdelingen in het
levengeroepen? Enisdatvlotverlopen?
Het opstarten van een nieuwe afdeling
vraagt wel wat tijd. Maar het is verbazend
hoe snel zo’n vuurtje zich kan verspreiden,
eens de vonk aanslaat bij enkele mensen.
Wehaddenoveralwel enkelemensendie al

jaren lid waren en die we hielpen
omanderenbijdezaaktebetrek-
ken. Voor je het weet, wordt er

een lokaal krantje in elkaar ge-
knutseld en zit de afdeling op de
sporen.Vanafhetmomentdatmen
in de gemeente ziet dat er leven
inzit, komen er al gauw nieuwe
mensen aankloppen die er graag
mee hun schouders onder zetten.

Soms is er wat meer begeleiding nodig.
Maar daarvoor hebben we die peters of
meters, of is er een plaatselijke verant-
woordelijkedieerdedraai inhoudt.

ZaljeinZottegemoverigenszelfde lijst
trekken?
Ik ben inderdaad beschikbaar om de lijst

in mijn thuisstad te trekken. We hebben
in Zottegem nog enkele evenwichtige
kandidaten, die sameneenevenwichtige
lijst kunnen vormen. Want de populaire
dorpsgek willen we liever niet: die kan
dan wel goed zijn voor veel stemmen,
maarjekrijgtdaarmeenogniethetbeleid
dat jegemeentenodigheeft.»

MatthiasDiependaele, die inZottegemde lijstwil trekken. Foto De Coster

REKENT BIJ VERKIEZINGEN OP GROTE DOORBRAAK

CD&V.«Maarer isnoggeenbeslis-
sing genomen of dat zo blijft. We
vergaderen binnenkort met
CD&V»,zegtNachtergaele.

OUDENAARDE
✓N-VA-afdelingsindsbegin2011
✓ Aantal leden wil partij niet ver-
klappen, Roland Van Heddeghem
zetelt indeOCMW-raad
✓Voorzitter is GregoryVerhaeghe
(33), raadgever vanVlaamsminis-
terPhilippeMuyters
✓«We weten nog niet of we bij de
komende verkiezingen het kartel
metCD&Vaanhouden.Wehebben
daarover met onze kartelpartner
begin oktober een vergadering»,
zegtVerhaeghe.

RONSE
✓N-VA-afdeling heropgestart in
april2010.
✓Ledenaantal wordt niet bekend
gemaakt.
✓Deplaatselijkeafdelingheeftnog
geen voorzitter. «Wel een actieve
werkgroep, die nu bezig is met het
uitwerken van het programma»,
zegt Paul Carteus, woordvoerder
van de werkgroep. Voor Carteus is
een samenwerkingmet alle demo-
cratischepartijenmogelijk.

WORTEGEM-PETEGEM
✓N-VA-afdelingsindsfebruari2011
(WP2000werd opgedoekt, alle le-
denstaptenovernaarN-VA)
✓Telt40-tal leden,waaronder5ge-
meenteraadsleden

✓Voorzitter: Piet Speleers, vracht-
wagenchauffeur
✓«We proberen mee te profiteren
van het De Wever-effect. Hoe we
naar de kiezer trekken, staat opdit
moment nog helemaal niet vast»,
zegtSpeleers.

ZOTTEGEM
✓N-VA Zottegem bestaat sinds
2006.
✓Voorzitter isEvertDeSmet
✓«De lokaleafdeling isuitgegroeid
tot de overkoepelende afdeling in
Zuid-Oost-Vlaanderen», zegt
Vlaams parlementslid Matthias
Diependaele. «We beschikken bo-
vendienoverenkelesterkekandida-
ten.Ofdepartij volgend jaaralleen
naar de kiezer zal trekken dan wel
in kartel, staat nogniet vast.Daar-
over lopennoggesprekken.»

ZWALM
✓N-VA-afdeling sinds september
2009
✓Telt30leden,maargeengemeen-
teraadsleden.
✓Voorzitter:AntoineVanDeVelde,
bediendebijEuropabank
✓«Voor de verkiezingen sluitenwe
geen enkel scenario uit», zegt Van
De Velde. «We zijn een groeiende
partij en latenonsnietopjagen.We
merken veel interne ruzies bij de
verschillende politieke partijen in
Zwalm. Daarom concentreren we
ons op dit moment op onze eigen
partij.» (DCRB/TVR/MDVR/FEL)

WORTEGEM

Volledige
oppositiepartij
stapt over
naar N-VA
De meest opvallende
N-VA-lijst in de Vlaamse
Ardennen is zonder twijfel
die in Wortegem-Pete-
gem.
Natwaalfjaarburgemees-
terschapmoestJohanDel-
mulle zowel bij de verkie-
zingen van oktober 2006
alsbijdeherverkiezingvan
april 2007 zijn meerdere
erkennen in Open Vld. Zo
kwam zijn WP2000 in de
oppositie terecht. Bij de
verkiezingen van oktober
2000washetalnipt,want
toenmistendeliberalenop
tien stemmen na de vol-
strekte meerderheid. Het
was dus duidelijk dat
WP2000 het over een an-
dere boeg moest gooien.
Dat deed de partij door de
overstap te maken naar
N-VA.
«N-VA heeft een duidelij-
ker profiel dan WP2000,
waardoor kiezers weten
waarvoordepartij staat»,
klinkthetbijdegemeente-
raadsleden. Delmulle is
zelfgeengemeenteraads-
lid, maar heeft achter de
schermende touwtjeswel
nogsteviginhanden.Door
de overstap naar N-VA
hoopthijopnieuweengooi
naar het burgemeester-
schaptedoen,alwilhijdat
zelf niet gezegd hebben.
Bij de federale verkiezin-
gen in juni 2010 behaalde
N-VA in het kanton Ou-
denaarde, waartoe Wor-
tegem-Petegem behoort,
bijna 24 procent van de
stemmen. (TVR)

20 donderdag29september2011

OU

Nog geen N-VA
in Lierde, Zingem,
Horebeke en
Gavere
In vier gemeenten in de Vlaamse
Ardennen is er nog geenN-VA. De
afdelingBrakel-Lierdeheeftbeslist
om zich volledig op Brakel te con-
centreren.
«Hierdooriseropditmomentgeen
N-VA-afdeling meer in Lierde»,
zegt voorzitter Yirka Beeckman
vanhetarrondissementAalst-Ou-
denaarde.«Tweegemeentencom-
binerenwas teveelwerk.Maarwe
hebbenzo’ntwintigledeninLierde
enhopenerdekomendemaanden
ook een eigen afdeling te starten.
Binnenkortstartenwemethetver-
spreiden van ons eerste huisblad.
Daarinzalookeenoproepgedaan
wordennaarnieuweledenenmen-
sen die in het bestuur willen zete-
len. De gemeenteraadsverkiezin-
genzijnkortbij,maarhetoprichten
van een afdeling kan op eenweek
tijdgebeuren.»
Ook in Horebeke, Zingem en
Gavere isN-VAnognietactief. «Al
hebben we wel plannen om in
Gavere een eigen afdeling te
starten», zegt Yirka Beeckman.
«Veel meer wil ik ook niet prijsge-
ven.Op ditmoment hebbenwe er
nog geen leden. Als we daar iets
willen verwezenlijken, zal dat op
langere termijn moeten gebeu-
ren.» (TVR)

N-VA in
Vlaamse Ardennen

OU

donderdag29september2011 21
OUDENAARDE ROUWT OM ONDERNEMER LUC SANTENS

«Groot zakenmanmet engagement»
OUDENAARDE

Met het overlijden van Luc Santens (78) verliest
ons land niet alleen één van zijn grootste zaken-
mensen,maar ook een ondernemermet een
groot plaatselijk engagement. Dat getuigen ver-
scheidene kennissen van de ondernemer, die ooit
in de Top 10 van de rijkste Belgen stond. Onder
meer in zijn woonplaats Volkegem,maar ook in
centrumstad Oudenaarde drukte Santens zijn
stempel op sociale projecten.

RONNY DE COSTER

SamenmetzijnbroerMarcvorm-
de Luc Santens eind jaren 80 de
derdegeneratie inhet familiebe-
drijf Santens, sinds de oprichting
door stamvader Jean-Baptiste.
Onder het bewind van de twee
broers beleefde de Oudenaardse
textielreuszijngloriedagen:San-
tenshaaldeindietijdeenjaarom-
zetvan liefst 160miljoeneuro.
«Het was de tijd dat in de fabriek
inOudenaardenogmeerdan800
mensen werkten. Santens had
toen ook nog verscheidene ne-

venbedrijven en was in de Ver-
enigde Staten actief», herinnert
Fernand Van Houcke zich. Hij
kwamalsvakbondssecretarisvan
het ACV met de textielfamilie in
aanraking. «LucSantensstondal-
tijd eenbeetje inde schaduwvan
zijn oudere broerMarc. Hij stond
niet graag in de spotlights. Het is
bovendien pijnlijk, dat Luc over-
lijdt op het moment dat ook het
bedrijf teloor gaat», verwijst Van
Houcke naar de perikelen waar-
mee de nv Santens de jongste
maandenworstelt.
«Lucwaseengrootzakenman,die

in de textiel een grote nationale
en internationale rol heeft
gespeeld, maar die tegelijk ook
heel veel engagement had voor
projecten in de streek», zegt Piet
D’Haeyer,voormaligzaakvoerder
van het metaalbedrijf Pedeo.
D’Haeyer zat samenmet Santens
in de Lions Club in Oudenaarde.
De twee waren de drijvende
krachten achter de renovatie van
het Begijnhof in Oudenaarde.
«Lucheeftzichdaarvoormethart
en ziel ingezet. Hij had er niet al-
leendegroteondernemerstalen-
ten voor, maar wist ook andere
menenenthousiast temaken.»
AlsdiepgelovigmanzetteLucook
zijn schouders onder de renova-
tie vandekerk vanVolkegem.Hij
was er voorzitter van de kerkfa-
briek Sint-Martinus. «Het is ook
dankzij hemdat de vzwTen Berg
met het ontmoetingszaaltje er is
gekomen. Ik zalme Luc herinne-
ren, als een groot zakenmanmet
veel verdiensten in plaatselijke
organisaties», besluitD’Haeyer.
Luc Santens laat vijf kinderen en
21 kleinkinderen achter. De uit-
vaart vindtmorgenplaats, om11
uur inde Sint-Walburgakerk aan
de Markt in Oudenaarde, rouw-
betuigingvanaf 10.15uur.

LucSantenswordtmorgen begraven, na een plechtigheid
in deSint-Walburgakerk inOudenaarde. Foto Belga

Despeelplaats en de inkomvande schoolworden binnenkort grondig gerenoveerd. Foto De Coster

Het wijkschooltje Klavertje Vier
in Oombergen, bij Zottegem,
krijgt een facelift.
«Onze kleuterafdeling mag mee
genieten van de vernieuwings-
werken, die het schoolbestuur
van de Vrije Basisschool Groten-
berge op het getouw hebben ge-
zet», kondigt directeur Christ

Meuleman aan. «We willen het
wijkschooltje een frisse look ge-
ven in het straatbeeld. Dat doen
wemeteennieuweoverdekte in-
kom,samenmettweenieuwera-
men in de klaslokalen aan de
straatzijde. Daarnaast zal de vol-
ledigespeelplaatsalsnieuwkleu-
tervriendelijk pleintje worden

heringericht, waarbij groen en
spelzones een meerwaarde zul-
len vormen in de opvoeding van
dekleuters.»
Architect Peter Vral, die in de
buurtvandeschoolwoont, ismo-
menteel bezig met het ontwerp.
De kostprijs voor de werken is
nogniet gekend. (FEL)

ZOTTEGEM

Wijkschooltje in Oombergen krijgt faceliftArcheologenvindenRomeinse resten inRuien
TussendeKapellestraatende
Nieuwstraat inRuienwoonden
tussen500en50voorChristus
almensen.Dat isgeblekenbij
opgravingen,dieuitgevoerd
worden inopdrachtvan
‘ArcheologieSolva’.

Tussendespoorwegbedding,de
Hazestraat, de Grote Herreweg
en de Kapellestraat in Ruien
moeten de komende jaren zo’n
100 woningen komen. Met het
grootse bouwproject Rosalinde
wil de gemeente mogelijkhe-
den geven aan jonge gezinnen
omzich inKluisbergen te vesti-
gen. Maar bij zo’n grote projec-
tenmoetener eerst archeologi-
scheopgravingengebeuren.Die
gaan nu nog door tot in de
maand november en worden
hervat inhetvoorjaar van2012.
Tijdens dewerken is het terrein
voorhetpubliekafgesloten.
«Tijdens vooronderzoek von-
denwealsnelverschillenderes-
ten van menselijke activiteit»,
zegt archeoloog Arne De Grae-

KLUISBERGEN

ArneDeGraeve toont een vroegmiddeleeuwsemaalsteen
die hierwerd bovengehaald. Foto De Coster

ve. «Dat wijst op een zeer lange
bewoningsgeschiedenis. In de
oudste grondlagen hebben we
ondermeer grachten, resten van
houtengebouwenenanderespo-
ren van een Romeinse nederzet-
tingontdekt.Dat isoverigensniet
uitzonderlijk:hetgebiedbevindt

zich tussen Romeinse vind-
plaatsen in Heestert, Tiegem,
Kerkhove en Kwaremont. Ook
indeMiddeleeuwenwasditbe-
woond, tot zo’n 200 jaar gele-
den.Daarnazijnergeenwonin-
gen meer opgetrokken», klinkt
het. (MDVR)

«Rondemoet gratis blijven
voor toeschouwers»
DeKluisbergenseoppositiepar-
tij ‘kLuisterwil vandaag inde
gemeenteraadeenmotie laten
stemmen,omdeRonde in
Kluisbergengratis tehouden.
«Dedoortochtophellingenals
deOudeKwaremont,dePater-
bergendeHoogberg totaande
Hotondmolenmoetkosteloos
blijvenvoorwielerliefheb-
bers», klinkthet.

«We vrezen dat wielerliefheb-
bers op termijn zullen moeten
betalen om het Ronde-gebeu-
ren op grondgebied Kluisber-
gen te beleven», zegt Jean-Paul
Martin, fractiewoordvoerder
van ‘k Luister. «Wewillen daar-
omdezemotierichtenaanFlan-

ders Classics, Wouter Vanden-
haute en Wim Van Herre-
weghe.»
In de motie zal ‘k Luister ook
vragen om Kluisbergense ver-
enigingen die al jaren een hap-
pening organiseren, die activi-
teit gratis of aan het tarief van
het voorbije jaar kunnen orga-
niseren.«Voordieverenigingen
isdeRondeeenmooimeegeno-
menextraatje», vindt Jean-Paul
Martin. «Het zou spijtig zijn als
ze dat nu ook moeten afstaan
aanFlandersClassics.Onzever-
enigingen zetten zich jaar na
jaarbelangeloos invoorhun le-
den, daar moet Flanders Clas-
sicsdanookoornaarhebben.»

(MDVR)

KLUISBERGEN

ZOTTEGEM

Discussie
over schuld bij
vechtpartij
Tweeveertigersmoestenvoorde
rechter verschijnen, omdat ze in
een cafétoilet aanhet stationvan
Zottegem slaags raakten. De
openbare aanklager vraagt voor
Guy H. (49) en Dirk M. (43) alle-
beieenveroordeling,maardebe-
klaagden zelf kruipen vooral in
de slachtofferrol.
De advocaat vanGuyH. vroeg al-
vast de vrijspraak: «Bekijk alstu-
blieft het strafblad van Dirk M.,
wantdeman is eennotoire vech-
tersbaas die een rekening te ver-
effenenhadmetmijncliënt.»
«Guy H. zijn verhaal klopt niet»,
stelt de advocaat van Dirk M.
«Hoekanhij zich verwondenaan
zijn linkerwenkbrauw als mijn
cliënt hem met zijn linkervuist
zou geslagen hebben, terwijl hij
rechts van hem stond te urine-
ren». De rechter velt op 24 okto-
bereenvonnis. (BDW)

ZOTTEGEM

Top-dj’s vieren
zes jaar Vogue
Tergelegenheidvandezesdever-
jaardag van loungebar The Vogue
in Zottegem zakken er op zater-
dag 1 oktober enkele top-dj’s af
naar de stationsbuurt. Ze zullen
deze verjaardag extra in de verf
zetten. De uitbaters en ‘resident
dj’ Kris De Zwart nodigen dj l-ke,
dj fred endj Frankuit omvoor de
gepaste sfeer te zorgen. Verder
staat er die avond ook nog een
mysteryguestophetprogramma
enwordenallevrouwenverwend
met een geschenkje. De feest-
avond begint al om 21 uur en de
toegang is gratis. (FEL)

DIKKELVENNE

Blues met Marino
Noppe & Friends
LutjeenBiepkevancaféDeBeto-
verde Maan organiseren zater-
dag om 21 uur een gratis blues-
avond. Er is een optreden van
Marino Noppe & his friends. Der-
tig jaar geleden timmerdeMari-
no aan de weg van de Belgische
blues en richttemet vriendende
band Maxwell Street op. Sinds-
dien is deze pionier niet meer
weg te denken van de bluespo-
dia. De Betoverde maan is on-
danks de wegenwerken bereik-
baar in Kerkstraat 20 in Dikkel-
venne. (DMG)

Equinox, The Peacekeeper in DeWoeker

Wouter Buyst, beter gekend als ‘Equinox, The Pea-
cekeeper’, staat op 1 oktober om 20.30 uur op het
podiumvanDeWoeker inOudenaarde.
De debuutplaat van de jongeman ‘We could wake
eachotherup’hadal langbijdeplatenboerenmoe-
ten liggen,maareenbrand inzijnGentsehomestu-
dio stakeen fermestok indewielen.Debasistracks

kondengelukkignogwordengeredenAxlPeleman
steunde The Peacekeeper door zijn gitaar te
schenken. Hierdoor kan hij dit najaar zijn album
voorstellen. Sara De Smedt verzorgt het voorpro-
gramma.
Kaarten kosten 10 euro en kunnen gereserveerd
wordenvia055/30.13.66. (TVR)

OUDENAARDE


