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SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Applaus!

Een sterk sociaal beleid

Zowat een jaar geleden zette de N-VA
een eerste stap in de gemeente- en
OCMW-raad.

Ook het OCMW sloot 2013 af met de voorstelling van een meerjarenplanning en
een budget voor het komende jaar. De N-VA vindt het spijtig dat enkele sociale
subsidies verminderen. Maar toch spreken we ons positief uit over het sociale
beleid in onze stad.

Wie erbij de laatste gemeenteraad van
2013 bij was - en er was nogal wat
volk daar - weet dat we in dat jaar
heel wat werk verricht hebben. Als
gloednieuwe raadsleden moesten we
ons inwerken in heel wat materie.
Kers op de taart was de meerjarenplanning die het bestuur voorstelde
op die laatste gemeenteraad. En ja,
ons verdict was hard. U leest er alles
over op de volgende bladzijde.

V.U.: Xavier Lesenne, Diestsestraat 93A, 3270 Scherpenheuvel

Ons verdict was hard, maar correct.
We gingen niet over één nacht ijs om
ons voor te bereiden. Budgetten en
plannen werden minutieus uitgepluisd.
Vandaar wellicht dat onze tussenkomsten over de meerjarenplanning
op stevig applaus konden rekenen van
de vele toeschouwers op de gemeenteraad.
We hopen dat iedereen nu weet waar
de N-VA voor staat.
Allessia Claes, fractieleider

De heisa rond de belastingverhogingen van het stadsbestuur was ver zoek bij de
bespreking van de meerjarenplanning. In de OCMW-raad is er altijd plaats voor
een serene discussie, met voldoende ruimte voor vraag en antwoord.

gezond financieel beleid

N-VA-fractieleider in de OCMW-raad Benny Vangelder:
“Het OCMW slaagt erin om al jaren een gezond financieel
beleid te voeren. Investeringen toetst men aan de absolute
noodzaak. Men springt zuinig om met de centjes. De
diensten van het OCMW staan ook dicht bij de mensen. De
werknemers leveren prachtig werk!”
Toch uitte de N-VA-fractie ook wat kritiek. De meerderheid
besliste namelijk om de mantelzorgpremie te verminderen
van 50 naar 40 euro. “Een habbekrats”, zegt OCMWraadslid Xavier Lesenne, “en nauwelijks substantieel
als besparing. Maar wel eentje die de zwaksten in onze
samenleving treft.”

Benny Vangelder
benny.vangelder@n-va.be

geen aparte website nodig

Het OCMW-bestuur gaat wel een nieuwe en aparte website
laten maken, met extra kosten voor onderhoud. “Nergens
voor nodig”, zegt Xavier Lesenne. “De N-VA ijvert voor een
verdere integratie van gemeente en OCMW. Een aparte
website zorgt net voor een verdere verwijdering.”

Xavier Lesenne
xavier.lesenne@n-va.be

Vragen of opmerkingen voor onze OCMW-raadsleden?
Stuur hen een e-mail!

Tijdens het Valentijnsweekend gaat N-VA ScherpenheuvelZichem weer de straat op met onze ondertussen bekende
chocolaatjes. We staan onder meer aan de spoorweg
stations, maar u loopt ons zeker nog op andere plaatsen
tegen het lijf.

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

N-VA buist meerjarenplanning:
“Onvoorzichtig, onevenwichtig, ondoorzichtig”
De N-VA-fractie in de gemeenteraad was niet mals
voor de meerjarenplanning die de meerderheid op de
tafel gelegd heeft. “Deze stad is failliet. Niet alleen
financieel, maar ook moreel”, zeggen N-VA-raadsleden
Hans Verboven en Marc Van Torre.
Hoe schat u de financiële toestand van de gemeente in?
Hans Verboven: “Het drama rond de sluiting van het
zwembad toont sterker als ooit aan dat deze gemeente
failliet is. De schuldverslaving en de bouwwoede van
CD&V en Open Vld laten een put van bijna 60 miljoen euro
achter. Men maakt nog steeds grote sier door scholen te renoveren zonder subsidies aan te vragen. En men heeft zijn
lesje nu nog steeds niet geleerd. In 2013 leende men 8 miljoen euro en in de komende zes jaar wil men nog eens 11
miljoen euro gaan bijlenen. Men betaalt de vorige leningen
als het ware af met nieuwe leningen. Men moet geen groot
econoom zijn om in te zien dat dit niet goed kan komen.
Wat vindt u van de acties van het personeel?
Hans: “Ik begrijp de woede van het
stadspersoneel. Bij hen heerst het
beeld dat ze worden uitgeperst. De
werkdruk van het personeel dreigt
onhoudbaar te worden. Het personeelsbestand van ScherpenheuvelZichem ligt bovendien een stuk
onder het gemiddelde van dat van
vergelijkbare Vlaamse gemeentes.
En nu moeten ze mee boeten voor
Hans Verboven: “Men
betaalt vorige leningen het slechte financiële beheer van het
terug met nieuwe
bestuur.
leningen.”

Wat vindt de N-VA van dit meer
jarenplan?
Hans: “Dit meerjarenplan is creatieve boekhouding. Het is
ondoorzichtig, ontoereikend en onvoorzichtig. Met andere
woorden, het is gebuisd! Wij zien de eerste herziening
midden volgend jaar al aankomen wanneer blijkt dat men
door de brandweerhervorming 100 000 euro meer moet
bijdragen, wanneer blijkt dat men toch niet meer kan lenen
tegen de historisch lage rentevoeten, wanneer de economische crisis zich eindelijk ook in de gezinsinkomsten
laat voelen, wanneer blijkt dat bepaalde uitgaven bewust

vergeten of onderschat waren en wanneer men eindelijk
serieus aan de stijgende pensioenslasten begint te werken.
Wat we nodig hebben is een plan, een echte beleidsvisie.
En die zien wij nog steeds niet.”
De N-VA gaat heftig te keer tegen de belasting
verhogingen.
Marc Van Torre: “Het is crisis voor iedereen, maar toch
vooral voor de gewone man die alle belastingverhogingen
direct voelt in zijn portemonnee. De meerinkomsten van
belastingen en retributies gaan in de richting van drie
miljoen euro per jaar. Dat is veel voor zo’n kleine stad als
de onze. Voor sommige gezinnen zal
de bijkomende factuur van het beleid
per jaar oplopen tot meer dan 1 000
euro. En het einde is nog niet in zicht.
Het betalend parkeren gaat de stad
niets opbrengen, maar wel de weekmarkt en middenstand in de stadskern de duvel aandoen.”
Wat had u dan wel gewenst?
Marc Van Torre: “Voor
Marc: “Wij hadden op zijn minst een sommige gezinnen
loopt de factuur op tot
correct meerjarenplan zonder wegmeer dan 1 000 euro.”
gemoffelde risico’s gewenst, met als
belangrijkste elementen een absolute
leningstop, het engagement om voor
elke grote investering te wachten op subsidies, een personeelsplan dat inzet en loyaliteit beloont en een betere
bewaking van de overdrachten naar OCMW, politiezone,
AGB en de kerkfabrieken.”
De burger levert een grote inspanning, maar het bestuur
niet, zegt u.
Marc Van Torre: “Het stadsbestuur kijkt vooral naar de
burger om zijn financiële put te vullen. Men verhoogt de
belastingen, maar wat baat dat als men de uitgaven niet
kan controleren? In 2014 haalt men voor elke euro besparing op de uitgaven 3 euro bijkomende inkomsten bij de
burger. Dit verslechtert dan geleidelijk naar een verhouding 1 euro besparing tegenover 13 euro extra inkomsten
in 2019. Goed en evenwichtig bestuur kan men dit niet
noemen.”

Een interessante spreker, een uitgebreide tombola en de
beste goulashsoep van het Europese vasteland. Dat en
nog veel meer lekkere hapjes, goede vrienden en fijne
sympathisanten maakten van onze eindejaarsreceptie
een topavond.
Bedankt Theo Francken voor de interessante en leuke
uitleg, bedankt aan onze organisatieverantwoordelijken
Johan Everaerts en Annelies Ooms en bedankt aan alle
aanwezigen.

scherpenheuvel-zichem@n-va.be

Sport of kerkhof? N-VA wil discussie zwembad heropenen
De N-VA wil dat het stadsbestuur het dossier rond de
sluiting van het zwembad van Scherpenheuvel-Zichem
heropent. Op basis van de voorstellen van vakbonden en
personeel en door wat creatieve ingrepen, stelt de partij
dat het operationeel verlies met 200 000
euro verminderd kan worden.
“De manier waarop de sluiting van het
zwembad werd besloten over de hoofden van personeel en vakbonden werd,
ligt ons zwaar op de maag. Dit bestuur
moet zijn prioriteiten herstellen”, zegt
gemeenteraadslid René Jacobs.

Voor de zware personeelskost heeft de partij ook een oplossing. “We hebben becijferd dat door een rationalisering
en flexibilisering in de toekomst het zwembad ook met
minder personeel opengehouden kan worden. Door natuurlijke afvloeiingen en overplaatsing
naar een andere stadsdiensten hoeft
niemand zijn job te verliezen” stelt
René Jacobs.

De N-VA maakt zich sterk dat met
enige goede wil en creativiteit het
zwembad opengehouden kan worden
tot er een oplossing is met een nieuw
project. “We hebben enorm veel constructieve voorstellen van vakbonden
De N-VA-fractie nam de tijd om het dosen personeel gezien. De stad moet
sier te bestuderen en had gesprekken
daar iets mee doen. Natuurlijk moet er
met de betrokkenen. De partij stelt dat
René Jacobs: “Niemand hoeft zijn job
bespaard worden, maar dat men het
er voldoende argumenten zijn om het
te verliezen in het zwembad.”
op de juiste posten doet. Het kan er
debat ten gronde over te doen.
bij mij niet in dat er bijvoorbeeld een
N-VA-raadslid Hans Verboven licht toe:
fabelachtige 650.000 euro in de omvorming van kerkhoven
“Door een stevige aanpassing van de meeste tarieven en
tot wandelparken wordt gestoken. Wie zit daar op te wachdoor klantvriendelijke openingsuren en meer vrij zwemten? Als men wil wandelen, moet men naar het bos gaan.
men kunnen de inkomsten verdubbeld worden. Aan de
Dit stadsbestuur moet in de levenden investeren en niet in
uitgavenkant is er ruimte voor een efficiënter energie
de doden”, stelt Verboven nog.
beheer, een evaluatie van het extern onderhoudscontract
en het afschaffen van enkele onrendabele initiatieven.”

‘t Was weer plezant!

Gespreksavond Jeugdwerkloosheid
Jong N-VA Demervallei (Aarschot, Diest, ScherpenheuvelZichem) en N-VA Scherpenheuvel-Zichem organiseren een gespreksavond rond jeugdwerkloosheid.
We nodigen enkele interessante sprekers uit:
• Fons Leroy (gedelegeerd bestuurder VDAB)
• Johan Van Overtveldt (ex-hoofdredacteur
Trends en economisch adviseur N-VA)

Een ruime delegatie van onze afdeling trok op 11 januari
naar Gent voor het jaarlijkse nieuwjaarsfeest van N-VA nationaal. V.l.n.r.: Wesley Danckaerts, Ben Van Eechaute, Xavier
Lesenne, Marc Van Torre, Gerda Vos, Allessia Claes en Wim
Claeskens.

Maandag 10 februari, 20 uur
Brandweerkazerne Scherpenheuvel
Prattenborgstraat 14b

Scherpenheuvel-Zichem kleurt binnenkort geel!
Of het te maken zal hebben met de nakende verkiezingen in mei, dat laten we in het
midden. Wat we wel weten, is dat we in het kader van ons voorstel voor een bijenvriendelijke gemeente, meer dan 1 200 bloembollen van de gele krokus uitdeelden!

Stuur ons een foto!

In heel wat tuinen is het dus spannend wachten op de eerste ontluikende bloemen.
We kijken ernaar uit! Heeft u zelf bloembollen van ons gekregen? Neem dan zeker een
foto van het resultaat en stuur die op naar scherpenheuvel-zichem@n-va.be.

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van
de diverse diensten van de N-VA. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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