
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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De vervuiler betaalt (heel veel)
Als gevolg van de nieuwe gewogen Diftar-ophaling en een verhoging van de milieutaks betaalt u 
binnenkort een pak meer voor uw afval. N-VA Liedekerke betreurt de dubbele prijsstijging en is 
bezorgd over een toename van sluikstort. 

Vanaf juni 2021 moet u uw 
restafval niet meer in gele  
zakken, maar in een grijze 
container aanbieden. ILvA rekent 
vanaf dan rest- en gft-afval per 
ophaalbeurt én per kilogram 
aan. N-VA Liedekerke steunt 
het principe dat de vervuiler 
betaalt en is tevreden dat er een 
einde komt aan het jaarlijks 
verbranden van 215.000 kilo-
gram gele plastic zakken. De 
N-VA begrijpt ook dat ILvA na 
tien jaar een prijsaanpassing 
moet doorvoeren gezien de 
stijgende kosten om de steeds 
grotere afvalberg te verwerken.

Dubbele prijsstijging

Maar naast de prijsstijging als 
gevolg van het Diftar-systeem 
heeft het gemeentebestuur ook 

de milieutaks voor een groot 
aantal inwoners verhoogd. Die 
taks bedraagt niet langer 50 
euro per gezin, maar 40 euro 
per volwassene, met een  
maximum van 120 euro per 
gezin. Voor veel gezinnen  
betekent dat een prijsstijging 
van maar liefst 140 procent.

Sociale correcties ontbreken

N-VA Liedekerke stemde dan 
ook tegen de verhoging van de 
milieutaks en onthield zich bij 
de stemming over het nieuwe 
Diftar-reglement. Het totale 
kostenplaatje wordt immers 
voor veel mensen zeer hoog. 
Ook voorzag het gemeente-
bestuur geen sociale correcties 
voor bijvoorbeeld inwoners  
met een verhoogd sociaal  

tarief, met bijzondere medische 
noden of voor jonge gezinnen 
met een hoog pampergebruik. 
Bovendien is er nog geen 
gemeentelijk ophaalplan met 
duidelijke verzamelpunten voor 
appartementen en zijwegen. 

Sluikstort tegengaan

Door deze grote prijsstijgingen is 
N-VA Liedekerke zeer bezorgd 
over een mogelijke toename 
van sluikstort. De N-VA drong 
dan ook aan op een betere 
registratie en een snelle komst 
van de langverwachte mobiele 
camera’s, zodat die gericht 
ingezet kunnen worden tegen 
sluikstorters. 

N-VA Liedekerke had in dit 
dossier andere keuzes gemaakt.

Blijven werken aan 
verandering

Twee jaar van de  
bestuursperiode is al 
voorbij. Van de ‘nieuwe 
wind’ die de bestuurs-
coalitie beloofde, was 
nog niet veel te merken. 
Burgerparticipatie bleef 
beperkt tot een gestuurd 
gesprek, voorstellen van 
de oppositie vallen veelal 
op een koude steen. 

N-VA Liedekerke blijft 
echter als uw stem in de 
gemeenteraad werken 
aan echte verandering. 
De vooruitstrevende visie 
van onze gemeente-
raadsleden op bestuur, 
burgerparticipatie en de 
toekomst van Liedekerke 
staat een straatlengte 
voor op de instelling van 
de bestuurscoalitie die 
onder toezicht van de 
gemeenteraadsvoorzitter 
al jaren is vastgeroest. 
Talrijke voorbeelden 
daarvan leest u in dit 
huis-aan-huisblad.

Veel leesplezier.

Kasper Daem
Afdelingsvoorzitter

 Raadsleden Johnny De 
Brabanter en Valérie Van 
Merris vrezen een toe-
name van sluikstort nu 
inwoners meer moeten 
betalen voor hun afval. 
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 10 februari. 
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LikArt in je Living
Op de gemeenteraad van januari stelden gemeenteraadsleden Peter Droeshout en Kasper Daem hun concept ‘LikArt in je  
Living’ voor. Daarmee wil de N-VA de zwaar getroffen plaatselijke cultuursector een broodnodig hart onder de riem steken.

In 2020 kreeg onze gemeente van de Vlaamse Regering bijna 
160.000 euro voor de Liedekerkse verenigingen, die zwaar te 
lijden hebben onder de coronacrisis. Van dat bedrag ging al 
50.000 euro rechtstreeks naar de getroffen verenigingen. Met de 
overige 110.000 euro wil bevoegd sp.a-schepen Hans Eylenbosch 
de verlieslatende activiteiten van GC Warande compenseren. 

Professionele opnames

N-VA Liedekerke ziet het volledige bedrag echter liever naar de 
verenigingen gaan en stelde daarom ‘LikArt in je Living’ voor. 
Dat concept biedt cultuurverenigingen uit Liedekerke de moge-
lijkheid om een professionele opname te laten maken van hun 
eerstvolgende voorstelling, optreden, uitvoering ... Die opname 
kunnen ze dan gebruiken als promomateriaal op digitale media 
en eventueel laten uitzenden op een lokale of regionale radio- of 
televisiezender. 

Ondersteuning van gemeente

In dit concept zou de gemeente met de gelden van het steun-
fonds een ondersteunende financiële rol spelen, door onder meer 
de polyvalente zaal van GC Warande ter beschikking te stellen, 
tussen te komen in kosten van opname en zendtijd, en materiaal 
beschikbaar te stellen.

Heel wat mogelijkheden

Bij het afsluiten van dit nummer liepen gesprekken met de  
bevoegde schepen om te bekijken wat mogelijk is. Wij kijken 
alvast uit naar een digitaal optreden van een zangkoor, een  
voorstelling van kunstwerken, de muziekclip van een bandje, 
een kortfilm van een toneelvereniging. Of waarom geen  
promofilmpje van een sportclub?

Graven oud-strijders bijna in 
ere hersteld
In juni 2019 overtuigde gemeenteraadslid Johnny De Brabanter de meer-
derheid om de zerken van de oud-strijders te laten herinkten. Zo krijgen 
deze overledenen weer een leesbare naam voor familieleden en bezoekers 

van de site in de Molenstraat. 
Het voorstel werd op de lange 
baan geschoven, ondanks 
unanieme goedkeuring op de 
gemeenteraad.

Op 14 januari 2021 bezocht na 
lang aandringen van Johnny  
eindelijk een werkgroep de  
begraafplaats en werden er  
concrete afspraken gemaakt.  
Hopelijk worden deze ‘onbeken-
den’ zo op komende 11 novem-
ber opnieuw de beminden van 
weleer. 

 Gemeenteraadsleden Kasper Daem en Peter Droeshout willen onze 
verenigingen ondersteunen om een professionele opname te laten 
maken van hun activiteiten. 

 Gemeenteraadslid Johnny De 
Brabanter is tevreden dat de namen 
van de oud-strijders binnenkort weer 
leesbaar zijn. 

Nieuwjaarsaperitief aan huis
N-VA Liedekerke kon dit jaar geen nieuwjaars- 
receptie organiseren. Het bestuur stak zijn leden 
evenwel een hart onder de riem en verwende hen 
met een hapje en drankje aan huis. Die attentie viel 
duidelijk in de smaak. Klinken op een fijn 2021 
deden we apart, maar niet alleen!

liedekerke@n-va.be
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Gemeentebestuur neemt N-VA- 
coronamaatregelen (deels) over
Al in april vorig jaar stelde de N-VA bij monde van Kim Van Muylem enkele 
maatregelen voor om onze verenigingen en handelaars te ondersteunen 
tijdens de coronacrisis. Die vielen aanvankelijk op een koude steen, maar 
werden uiteindelijk toch nog deels ingevoerd. 

Concreet stelde Kim volgende maatregelen voor:
•  kosteloze annulatie van gemeentelijke infrastructuur voor verenigingen;
•  gemeentelijke steunpremie voor horecazaken;
•  opschorting van bepaalde belastingen, zoals bedrijfsbelasting en standgeld 

markt;
•  kosteloze verspreiding reclamedrukwerk;
•  handelaars- en horecabon;
•  mogelijkheid tot gewijzigde openings- en sluitingsdagen.

Hoewel de meerderheid niet geneigd was om op deze voorstellen in te gaan, is 
ze de N-VA op latere tijdstippen wel deels gevolgd. Wij menen echter dat de  
gemeente hier heel wat meer had kunnen betekenen voor haar lokale handelaars 
en verenigingen.

Wist u dat u de gemeenteraad online kan volgen?
We kregen van onze inwoners steeds vaker de vraag om de gemeenteraad toegankelijk  
te maken voor iedereen. Die vraag kwam vooral van onze ouderen, mensen met een  
beperking en eenoudergezinnen. Zij willen ook op de hoogte blijven van het reilen en 
zeilen in onze gemeente. 

Gemeenteraadslid Kim Van Muylem vroeg daarom of de gemeenteraad gelivestreamd  
kan worden. Door corona is ons voorstel intussen ingevoerd. Via het YouTube-kanaal  
van de gemeente Liedekerke kan u de gemeenteraad thuis live volgen. De N-VA zal erop 
aandringen dat u ook na corona de gemeenteraad live van thuis kan volgen.

 Gemeenteraadslid Kim Van Muylem is blij dat het 
gemeentebestuur enkele N-VA-voorstellen overnam, 
maar het hadden er gerust nog wat meer mogen zijn. 

Nieuwe gezichten in BCSD en in 
kernbestuur

N-VA Liedekerke werkt ook intern verder aan vernieuwing. 
Kim Van Muylem en Peter Droeshout volgden Lander Van  
Leuven en Sonja De Leeuw op in de gemeenteraad. In het 
bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) vullen Gunther 
Bockstal en Valérie Van Merris de grote schoenen van Greet 
Claes en Marc De Brabanter. Onze nieuwe mandatarissen mo-
gen rekenen op voorbeelden die over de partijgrenzen heen véél 
lof verdienden. Ook het kernbestuur werd verjongd en vervrou-
welijkt met Stephanie Ryckewaert als nieuwe penningmeester.

Burgerzin in het bos
Als fervent wandelaar en 
hondenliefhebber schoot 
Peter Droeshout in actie 
nadat hij langs de kant van 
de dreef in Liedekerkebos 
talloze hondenpoepzakjes 
vond. Hij nam in 2019 con-
tact op met de boswachter 
en met het Agentschap 
Natuur en Bos met de vraag 
hondenpoepvuilnisbakjes 
te voorzien in het bos. De 
losloopweide aan de hoofd-
ingang van het bos bleek 
immers niet voldoende 
om de wandelpaden vrij te 
houden van gevulde plastic 
zakjes. Met resultaat: 
ondertussen vind je zo’n 
vuilnisbakje ook aan het 
eind van de dreef.

 Stephanie Ryckewaert, Gunther Bockstal en Valérie Van Merris.

 Op vraag van raadslid Peter Droeshout 
staat er een extra hondenpoepvuilnis-
bakje in Liedekerkebos.
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N-VA blijft aandringen op 
oplossing voor mortuarium
Al jaren kampt het gemeentelijk mortuarium met problemen 
in de koelinrichting: twee van de vier koelcellen werken niet 
of onvoldoende. Opmerkingen en klachten daarover vallen 
bij het bestuur en de betrokken schepen in dovemansoren.

Het gebrek aan onderhoud en het uitblijven van een bestuur-
lijke aanpak leidden de voorbije hete coronazomer tot bescha-
mende, soms mensonterende toestanden in het gemeentelijk 
mortuarium. Overledenen werden op open tafels aan subtro-
pische temperaturen blootgesteld. Het zal uw dierbare maar 
wezen.

Gemeentebestuur doet niets

Op de gemeenteraden van november en december vroeg de 
N-VA naar een stand van zaken: welke plannen heeft het  
gemeentebestuur met het mortuarium? Zijn er al offertes? 
Helaas kregen we enkel de mondelinge belofte van bevoegd 
schepen Dirk Lodewijk dat hij er “tegen de zomer werk van 
ging maken.” We houden hem er graag aan. 

Prioriteiten stellen

Na wat rondvraag in de sector blijkt dat een nieuwe koel- 

inrichting voor het mortuarium de gemeente 15.000 tot 20.000 
euro zou kosten. Dat is toch maar een peulschil als je kijkt naar 
de levensstijl en bouwhonger van het gemeentebestuur. Enerzijds 
gaat het gemeentebestuur voluit voor een ongeremde verstede-
lijking en geeft het de vrije hand aan projectontwikkelaars met 
als doel meer nieuwkomers (dus meer belastinginkomsten), 
anderzijds laat het ons gemeentelijk patrimonium verloederen 
en doet de Liedekerkenaren tekort! Schrijnend, toch? 

Ter Muilen op weg naar Muilen city?
Is het u ook al opgevallen hoeveel wooneenheden er in Ter Muilen worden bijgecreëerd? De werken voor het grootschalige 
woonproject ‘Treenity’ – met 60 luxeappartementen – gingen nog maar net van start, en het gemeentebestuur keurde het  
volgende project al goed. Het project Lidl werd ondanks vele negatieve adviezen door het gemeentebestuur goedgekeurd.  
Intussen raakte ook bekend dat zij nog een derde woonproject voorzien op de Rozenlaan.

Onder meer de provinciale omgevings-
vergunningscommissie gaf een negatief 
advies over het grootschalige project 
‘Lidl’. De commissie gaf onder andere 
aan dat een bovenlokale supermarkt 
op deze locatie ongewenst is, dat er te 
weinig natuur gevrijwaard wordt, dat 
de overstromingsrisico's onvoldoende 
ingeschat werden, dat de schaal van  
verharding veel te hoog ligt en dat de 
mobiliteit zich te veel richt op autogebruik. 

Ondanks dat advies werd het ingediende 
beroep van Natuurpunt Affligem-Liede-
kerke en van het Vlaams Departement 
Omgeving door de provinciale deputatie 
afgekeurd op basis van procedurefouten. 
Het dossier is momenteel hangende voor 
de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Nog meer bouwplannen

Het gemeentebestuur is evenwel van 
plan om het kruispunt van de Affligemse- 
straat en de Muilenstraat nóg meer te 
belasten. Zo voorziet het om tegen 2022 
705.000 euro te ontvangen door de ver-
koop van verschillende bouwgronden op 
de Rozenlaan. Op de gemeenteraad van 
januari ondervroeg Berdien Van Den 
Abeele bevoegd schepen Dirk Lodewijk 
over deze plannen. N-VA Liedekerke 
pleitte ervoor deze gronden niet te koop 
te stellen maar ze te herbestemmen, om 
mobiliteitsproblemen en verstedelijking 
tegen te gaan. De schepen wijkt helaas 

niet meer van de plannen af. De  
burgemeester gaf aan “dat het slechts om 
zeven extra bouweenheden zou gaan.” 
Op aandrang van de N-VA beloofde het 
gemeentebestuur evenwel dat het voor 
de aanvang van dit project de omwonen-
den zou betrekken. 

Gemeentebestuur werkt verstedelijking

in de hand

Dat het gemeentebestuur de verste-
delijking in Liedekerke overduidelijk 
in de hand werkt, staat buiten kijf. Zo 
drong Berdien Van Den Abeele er ook al 
meermaals op aan om extra maatregelen 
te nemen om grote bouwprojecten te we-
ren. Dit naar voorbeeld van gemeenten 
als Affligem, Opwijk, Dilbeek, Beersel 
en Sint-Pieters-Leeuw. Ook Liedekerke 
heeft hier nood aan, zeker nu onze 
gemeente een rechtstreekse treinverbin-
ding heeft met Brussel. Het gemeente-
bestuur houdt evenwel de boot af. 

 Gemeenteraadslid Kris Asselman blijft er bij het gemeentebestuur 
op aandringen om snel een einde te maken aan de schrijnende  
toestanden in het gemeentelijk mortuarium.

 Gemeenteraadslid Berdien Van Den Abeele 
wil de verstedelijking van Ter Muilen een halt 
toeroepen en de open ruimte vrijwaren. 

www.n-va.be/liedekerke
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N-VA wil meer investeren in politiemensen
In oktober vorig jaar wees onze korpschef de politieraad op een grote huisvestingsproblematiek van onze politiezone TARL 
(Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke). De kantoorruimte is te beperkt, er zijn te weinig kleedruimtes, er is een gebrek 
aan voldoende cellen, er zijn vochtproblemen in de kelder, de cafetaria doet nu dienst als werkruimte ... Dit terwijl het huidige 
gebouw amper zestien jaar oud is. Het voldoet bovendien niet meer aan de huidige veiligheidsnormen.

Meteen werd geopperd om het oude rijkswachtgebouw af te 
breken en daar een nieuw gebouw te voorzien. Maar in de  
plannen voor deze nieuwbouw werd zeer hard gesnoeid en  
ontbreekt elke langetermijnvisie. Dat komt doordat de korps-
chef onder druk van de vier burgemeesters van de TARL-zone 
met de luizenkam door de aanvankelijke plannen van 4,5 
miljoen euro moest gaan om een voorstel van 2,6 miljoen euro 
door de burgemeesters goedgekeurd te krijgen. 

Burgemeesters negeren probleem

Daarnaast lieten de vier burgemeesters in december 2019 
744.000 euro terugvloeien naar de vier gemeenten zonder  
op dat ogenblik de overige politieraadsleden op de hoogte te 
brengen van de huisvestingsproblematiek. Die bestond toen  
al geruime tijd en men had zelfs al plannen tot (ver)bouwen  
in het achterhoofd.

Nieuw gebouw meteen te klein

“Daardoor dreigt het gebouw, op middellange termijn, weer 
onvoldoende capaciteit te hebben om het korps te huisvesten”, 
klonk het in een gezamenlijke mededeling van de N-VA’ers. Een 
probleem dat het huidige politiehuis bij zijn ingebruikname ook 
had. Het gebouw bood plaats aan 61 medewerkers, maar werd 
vanaf dag één bezet door 73 personeelsleden.

Onaanvaardbare besparing op personeel

Bovendien zal TARL de bouw zelf moeten financieren met de 
reserves die zij door de jaren heen opbouwden. Maar omdat de 
politie een groot deel van die reserves verplicht moest afstaan, 
staat daar een flinke besparing op personeel tegenover.  

De eerste jaren mag er geen enkele extra aanwerving gebeuren, 
noch mogen de reeds tewerkgestelde agenten deelnemen aan 
examens voor een hogere rang. N-VA Liedekerke vreest dan 
ook dat jonge krachten snel andere oorden zullen opzoeken en 
dat de basisdienstverlening in het gedrang zal komen.

Omwille van deze bezorgdheden onthield de N-VA zich voor 
de huidige plannen. N-VA Liedekerke wenst géén besparingen 
op het vlak van veiligheid en wenst een volledige (financiële) 
ondersteuning van de noden binnen TARL.

Nederlands op de markt en in de sportclub
Op de gemeenteraad van oktober 2019 dienden gemeente- 
raadsleden Riet Stockmans en Kasper Daem een  
voorstel in om het gebruik van het Nederlands te  
stimuleren op de wekelijkse markt en in de sportclubs 
van Liedekerke. Door het stijgend aantal anderstalige  
inwoners komt het gebruik van onze Nederlandse taal 
in Liedekerke immers meer en meer onder druk te 
staan. En dat terwijl een goede kennis van het  
Nederlands net voor meer samenhorigheid zorgt  
tussen anderstalige en Nederlandstalige inwoners.

Unieke kans om Nederlands te leren

Zowel de wekelijkse markt als de sportclubs van  
Liedekerke bieden onze anderstalige inwoners een 
unieke kans om op een laagdrempelige manier de 
Nederlandse taal te oefenen. Dat het hier louter om 
aanbevelingen ging om het Nederlandstalige karakter 
van onze gemeente in de verf te zetten, kon de bestuurs-
coalitie echter niet overtuigen om onze voorstellen goed 
te keuren. Wat ons betreft een gemiste kans!

 Opnieuw een politiehuis bouwen dat al van bij aanvang te klein is: 
dat zien politieraadsleden Piet Van den Borre en Riet Stockmans niet 
zitten. 
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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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