
De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie. 
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow, 
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van 
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele 
beloftes ook waargemaakt?

Enkele vaststellingen:

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:  
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de 
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren. 

De Vlaamse Regering, 
met N-VA, doet wél 
wat ze moet doen!

In schril contrast met de 
regering-Di Rupo bereikt 
Vlaanderen al voor het derde jaar 
op rij een begroting in evenwicht:

 zonder nieuwe belastingen

 met vooral besparingen op de
eigen werking

 met extra investeringen in
economie en welzijn

 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel: E-mail: Geboortedatum:       /       /

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

n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Bart De Wever 
Algemeen voorzitter N-VA

De verandering begint morgen.

Geef de verandering  
een stem
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut  
voor verandering. In uw provincie, stad, dorp en straat. Maar ook in  
de Wetstraat. Want zeg nu zelf: CD&V, sp.a en Open Vld zijn in de 
regering-Di Rupo echt niet goed bezig. Dat merkt u aan zowat alles.  
Dit land rijdt zich steeds verder vast. En ondertussen betaalt u wel  
de factuur. Wil u verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.

De verandering voortzetten
Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Blijft nu nog de Wetstraat. Want CD&V, sp.a en Open Vld
zijn in de regering-Di Rupo echt niet goed bezig. Dat
merkt u aan zowat alles. De N-VA zet uw vraag naar
verandering daarom nu al centraal op de verkiezings-
agenda van 2014.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

ondernemersvertrouwen

aantal startende ondernemers
aantal hypotheken

aantal beursgenoteerde bedrijven
industriële omzet

concurrentiekrachtvacaturesgroeiprognoses investeringenDALEN

werkloosheidaantal faillissementeninflatie 
loonkost

armoede
schuldgraad
transferskosten van de vergrijzingbelastingenSTIJGEN
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SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Bedankt!

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

De N-VA verwijt het gemeentebestuur een jarenlange lakse houding ten 
opzichte van de schrijnende situatie van turnvereniging Thor Zichem. In de 
turnzaal stelde de N-VA een opeenstapeling van onveilige situaties vast. Het 
gemeentebestuur liet al weten dat er geen geld is voor een nieuwe accommodatie. 
Volgens de N-VA had de situatie al lang geleden opgelost moeten zijn.

De N-VA ging een tijdje geleden zelf poolshoogte nemen van de situatie van de 
zaal. De situatie is écht hallucinant. Enkele voorbeelden: de valbeveiliging op de 
eerste verdieping is niet meer dan beschadigd kippengaas, de nooduitgangen 
worden belemmerd door een 20 cm hoge sokkel, verschillende turntoestellen zijn 
onvoldoende verankerd, enzovoort.

GELD IS OP
De turnvereniging met 500 leden vraagt al 
jaren aandacht voor haar precaire situatie. 
Het huidige gemeentebestuur voorziet 
pas volgend jaar een ‘oplossing’: gratis 
grond. Een turnzaal moet de club blijkbaar 
zelf bouwen, want de stadskas is leeg. 
Dus moet er ‘met verschillende partners 
gepraat worden over de financiering’, 
aldus het gemeentebestuur. Wij denken dat 
de turners van Thor nog lang gaan mogen 
wachten ...

Wil u ook meewerken aan de verandering? Doe dan met ons mee!

Wordt lid van N-VA Scherpenheuvel-Zichem. U bent reeds lid voor 12.5 euro 
per jaar (2.5 euro als bijlid, 5 euro als jongere tot 30 jaar). Neem contact op met 
onze afdeling op scherpenheuvel-zichem@n-va.be en wij komen graag bij u 
langs.

U wil zich nog meer engageren? Stel u dan kan-
didaat als bestuurslid. In maart verkiezen de 
 leden van N-VA Scherpenheuvel-Zichem een 
nieuw bestuur. U kan daar deel van uitmaken 
en mee uw stempel drukken op de afdelings-
werking. Voor meer informatie: 
scherpenheuvel-zichem@n-va.be. 

Xavier Lesenne
Voorzitter
xavier.lesenne@n-va.be

Zalig Kerstmis en beste wensenvoor 2013!

Kippengaas als ‘veiligheidsafspanning’ 
... met grote gaten in. Voor meer foto’s: 
www.n-va.be./scherpenheuvel-zichem

De N-VA heeft zich in één klap 
 verankerd in Scherpenheuvel- 
Zichem. Met 19,2 % zijn we meteen 
de derde grootste partij. Bedankt 
aan de vele kiezers, maar vooral 
ook de vele sympathisanten, de 
onvermoeibare vrijwilligers en de 
enthousiaste kandi daten. 

Dat Open Vld en CD&V gewoon 
gingen verder besturen, hadden ze 
op voorhand al duidelijk gezegd. Het 
maakte eigenlijk niet uit op wie u 
stemde. Zelfs met 25 % minder voor-
keurstemmen vindt de burgemeester 
dat zijn beleid werd goedgekeurd. 
Wij denken daar anders over.

WE GAAN GEWOON VERDER
En nu? We gaan gewoon verder met 
wat we goed doen: stevig inhoudelijk 
werk, maar nu van op de oppositie-
banken. Met onze initiatieven en 
ideeën rond verkeersveiligheid, 
kinderopvang, gemeentefinanciën, … 
lieten we al zien dat we onze dossiers 
goed beheersen. 

U WEET ONS TE VINDEN
We gaan door op dit elan in de 
 gemeente- en OCMW-raad. Maak 
alvast kennis met onze gemeente-

raadsleden op 
de volgende 
bladzijde en 
aarzel niet om 
met hen 
contact 
op te 
nemen.  
U weet 
ons te 
vinden! 



scherpenheuvel-zichem@n-va.be www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

Een van onze slogans voor deze ver-
kiezingen was “Nu durven verande-
ren”. Het gemeentebestuur durfde 
dat niet. We hopen wel dat men het 
aandurft om te luisteren naar onze 
voorstellen. Want het zou fout zijn te 
denken dat het beleid zomaar verder-
gezet kan worden. De N-VA zal vanuit 
verschillende raden de burgemeester 
en schepenen wijzen op hun verant-
woordelijkheid. De N-VA blijft aan-
dacht vragen voor: 

Verkeersveiligheid: We kennen 
de gevaarlijke en dodelijke punten: 
aan het bestuur om er iets aan te doen 
zonder zich te verstoppen achter con-
flicterende bevoegdheden.

Leegstand, verkrotting, ver-
paupering: In Scherpenheuvel-
Zichem mogen geen achtergestelde 
buurten ontstaan. De gemeente heeft 
sinds kort een waaier aan mogelijk-
heden om een actief verfraaingsbeleid 
te voeren en problematische woning-
eigenaars te dwingen tot actie. Dat 
men het ook doet!

Veiligheid: Inbrekers weten onze 
gemeente goed liggen. Vanuit de poli-
tieraad zullen wij blijven ijveren voor 
een Buurt Informatie Netwerk (BIN) 
maar ook voor duidelijkere en om-
vangrijkere Gemeentelijke Adminis-
tratatieve Sancties (GAS) om overlast 
aan te pakken. Ook een betere opvol-

ging van de taken van onze politie-
mensen staat op ons verlanglijstje. 

Levendige en leefbare ge-
meente: Onze gemeente moet le-
vendig zijn, maar ook leefbaar blijven. 
We roepen vooral CD&V op om niet 
toe te geven aan de druk van het grote 
kapitaal en belangenvermenging om 
projecten door te drukken die de leef-
baarheid van mens en natuur in onze 
gemeenten zou hypothekeren. Daar-
voor zal er nooit een draagvlak zijn!

Spreek ons aan. We zijn er voor u!.
scherpenheuvel-zichem@n-va.be

Zowat anderhalf jaar geleden bezette de N-VA het 
kruispunt Hoensberg-Schransstraat, om de eis voor een 
 rotonde kracht bij te zetten. Nu is er een asverschuiving 
geplaatst, maar de N-VA gelooft niet in deze oplossing. 
Het recente ongeval met vier wagens bewijst onze stel-
ling nog maar eens.

De N-VA bezette het 
kruispunt nadat een zo-
veelste ongeval op het 
kruispunt een dodelijk 
slachtoffer had geëist. 
De gemeente en het ge-
west voorzagen een op-
lossing. Geen rotonde, 
geen verkeerslichten, 
maar een asverschui-
ving. Handig klaar net 
voor de verkiezingen. 

METEEN NIEUW ONGEVAL
Nog geen twee maanden later was het al zo ver: een nieuw 
ongeval. Gelukkig zonder zware gekwetsten, maar het 
toont aan dat deze ingreep een maat voor niets is. De ge-
plande flitspaal zal ongetwijfeld de overdreven snelheid 
inperken, maar verandert structureel niets aan de onvei-
lige situatie. 

Het loont overigens wel eens de moeite om die asverschui-
ving te gaan bewonderen:
•	 de wegversmalling wordt aangeduid met een ver-

keersbord daar waar er geen versmalling is;
•	 vlak voor de asverschuiving wordt nog eens de na-

druk gelegd op de maximum snelheid van 70 km/u. 
•	 het asfalt overgaat naar fluisterasfalt
•	 er werd weeral niet gedacht aan een veilige oversteek-

plaats voor voetgangers.

Slotsom: dit blijft een levensgevaarlijk kruispunt. De N-VA 
zal dan ook blijven ijveren voor structurele ingrepen die 
wél een oplossing bieden.

Asverschuiving Schransstraat: maat voor niets Uw N-VA-vertegenwoordigers in de gemeenteraad

Nu durven luisteren!

Net voor het kruispunt van de Kerkstraat met de Houwaartstraat in Schoonderbuken ligt er een kleine zijweg. 
Het weggetje verleent toegang aan de bewoners van de huizen in dat straatje. Maar het is een weg vol letterlijke 
valkuilen, vooral voor oudere en/of minder mobiele mensen. De N-VA vraagt dringend gepaste maatregelen.

“Minder mobiele ouderen durven van deze weg geen gebruik meer te ma-
ken”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Marc Van Torre. “De in beton gegoten 
weg ligt er volledig versleten bij. De weg ligt vol met “valkuilen” voor men-
sen in rolstoelen, met rollators en op krukken, maar ook voor elke voetgan-
ger!” De N-VA kaartte in het verleden ook al gelijkaardige situaties aan in 
onder andere deelgemeenten Zichem en Averbode. 

De N-VA roept het gemeentebestuur op om deze wansituatie op te los-
sen. De bewoners betalen trouwens evenzeer de extra 10 % bovenop de 
wegentaks die nu aan de gemeente toekomt. “Daar mogen ze wel iets van 
terugzien”, besluit Marc. 

Bestuurslid Allesia Claes aan de 
asverschuiving.

Gemeenteraadslid Marc Van Torre 
toont de weg in slechte staat.

Langs (versleten) Vlaamse wegen ...

PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN TONEN 
GROEIPOTENTIEEL N-VA

De N-VA stuurt vijf verkozenen naar de gemeenteraad. Aarzel niet om uw lokale vertegenwoordiger op de hoogte te 
brengen van wantoestanden, problemen en alle mogelijke suggesties. Wij hebben uw oren en ogen nodig!

Allessia CLAES
Schoonderbuken
allessia.claes@n-va.be

Martine 
VANCAUWENBERGH
Schoonderbuken
martine.vancauwenbergh@n-va.be

Marc VAN TORRE
Scherpenheuvel
marc.vantorre@n-va.be

Hans VERBOVEN
Averbode
hans.verboven@n-va.be

Rene JABOS
Scherpenheuvel
rene.jacobs@n-va.be

N-VA SCHERPENHEUVEL-ZICHEM OOK IN DE OCMW-RAAD

De N-VA stuurt ook afgevaardigden naar de OCMW-raad. Tijdens onze campagne ijverden we al voor de nodige 
impulsen om van Scherpenheuvel-Zichem een sociale gemeente te maken. Zo willen wij verder meewerken aan de 
uitbreiding van sociale huisvesting, kinderopvang, aandacht voor de jeugd en de senioren. 

Door de aanhoudende economische crisis krijgen steeds meer mensen het moeilijk. Wat de oorzaken van de crisis 
ook mogen zijn, het zijn altijd laagste inkomens die de dupe zijn. Maar nu voelt ook de middenklasse meer en meer 
de gevolgen van de crisis. 

In de OCMW-raad zal de N-VA-fractie mee waken over het welzijn van onze inwoners. De OCMW-raadsleden 
worden pas begin volgend jaar benoemd. Dan zullen we onze raadsleden meteen ook voorstellen.

De provincieraadsverkiezingen leverden opmerkelijk resultaten op. De 
N-VA haalde in Scherpenheuvel-Zichem 23,1 % van de stemmen en werd 
daarmee met grote voorsprong tweede partij geworden, dicht op de hielen 
van CD&V. Vooral voor burgemeester Manu Claes is de terugval opmerke-

lijk. Uw N-VA-kandidaat Hans Verboven (zesde op de lijst) scoorde met 1 823 stemmen een mooi resultaat, maar werd 
niet verkozen.

Net zoals in de meeste provincies heeft men ook in Vlaams-Brabant gekozen om een coalitie van verliezers te maken. 
De vraag naar verandering en vernieuwing valt bij de traditionele partijen blijkbaar nog steeds in dovemansoren. Aan 
u om in 2014 een nog krachtiger signaal te geven. We zullen er opnieuw staan!


