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SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
N-VA zet de toon

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

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

De kersverse N-VA-fractie heeft op 
de eerste gemeenteraden van dit jaar 
meteen de toon gezet. 

Naast de BHG-resolutie die onze frac-
tie indiende (zie verder), waren er on-
der meer vinnige tussenkomsten over 
de wateroverlast in Plaats Vondel in 
Testelt en het feit dat het gemeentelij-
ke forum onderwijs al sinds 2010 niet 
meer is samengekomen. 

HARDE KRITIEK
Maar vooral tijdens de gemeenteraad 
van maart liet de N-VA-fractie zich niet 
onbetuigd en uitte harde kritiek op het 
belastingbeleid van de meerderheid.  
U leest er hier en op onze website alles 
over. 

NIEuw bEsTuuR
Midden maart vernieuwden en ver-
sterkten we ons bestuur. We stellen 
deze geëngageerde groep mensen 
graag persoonlijk aan jullie voor. Ik 
hoop jullie dan ook massaal te mogen 
verwelkomen op onze spaghettidag 
op 27 april. 

Vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties, 
kritiek? Contacteer onze mandatarissen of 
ons bestuur. We zijn er voor u! 

spaghettidag
27 april 2013
Zaal de Keyt (kerk Messelbroek)
12.00 - 15.00 uur en 17.00 - 19.00 uur

Inschrijven:
0477 86 23 06
scherpenheuvel-zichem@n-va.be

Volwassenen: 8 euroKinderen tot 12 jaar: 5 euro

N-VA: “PEsTbELAsTINGEN zoNDER VIsIE”
In de gemeenteraad van maart jl. zette de meerderheid een hele reeks 
belastingverhogingen op de agenda. De  N-VA stemde principieel tegen.  
“Zolang we geen structurele besparingen zien, aanvaarden we geen 
belastingverhogingen”, stelt N-VA-fractieleider Allessia Claes duidelijk.

De N-VA heeft principieel tegen alle belastingverhogingen gestemd omdat ze 
niet kaderen in een ruimere strategie om de gemeentefinanciën fundamenteel 
gezond te maken. Na 18 jaar samen besturen kijken CD&V en Open Vld tegen 
een gigantische schuldenberg van 55 miljoen aan. Zelfs deze nieuwe belastingen 
brengen nauwelijks zoden aan de dijk. 

sPAARVARKEN
“Men probeert de zaken weer een legislatuur te rekken”, zegt ook N-VA-raadslid 
Hans Verboven, die de schepen van Financiën trakteerde op een symbolisch 
spaarvarken. De coalitie geeft in haar nieuwe beleidsplan zelf toe dat er de 
voorbije jaren zwaar geïnvesteerd is en de centjes op zijn. Maar van structurele 
besparingsvoorstellen is er geen spoor. Investeringen kunnen nu nog enkel via 
subsidies. Het is ver gekomen.

GEbREK AAN soLIDARITEIT
“De verantwoordelijkheid van deze CD&V-Open Vld-coalitie is enorm”, zegt 
Allessia Claes. “Ze besturen onze gemeente al 18 jaar. We staan nu op een 
beschamende 26ste plaats op 308 wat betreft de schuldgraad. Op onze vraag 
hoe dat zo ver is kunnen komen, kon niemand van de coalitie antwoord geven. 
Blijkbaar moeten de inwoners nu vooral opdraaien voor de enorme schuldenberg 
die het CD&V-Open Vld-bestuur heeft opgebouwd”, besluit Allessia.

blijkbaar moeten de inwoners mee opdraaien voor de enorme schuldenberg 
die de CD&V-open Vld-meerderheid heeft opgebouwd na 18 jaar bestuur.“ 



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

Door slecht onderhoud van de grachten en een slechte 
heraanleg van de hoofdgracht hebben verschillende 
bewoners van de Vondelplaats in Testelt al maandenlang 
te kampen met wateroverlast. De gemeente onderneemt 
voorlopig niets.

Fractieleider Allessia Claes vroeg de burgemeester in de 
gemeenteraad naar een stand van zaken, maar die kon niet 
meer zeggen dan dat hij ‘op de hoogte is van het probleem’. 
“Dat kan moeilijk anders, want de getroffen bewoners hebben 
hem al meermaals aangeschreven”, aldus Allessia.

De bewoners vragen samen met de N-VA om dringende 
maatregelen. Wordt vervolgd.

In ons vorig huis-aan-huisblad - en in de pers - klaagde de N-VA 
over de slechte en ronduit onveilige omstandigheden waarin de vele 
leden van turnclub Thor hun sportieve hobby moeten uitvoeren. 
We toonden ook de gevaarlijke situatie van het bezoekersplatform, 
dat slechts door kippengaas - met gaten - was afgeschermd. Het 
gemeentebestuur leest duidelijk mee, want ondertussen heeft 
men het gaas vervangen door een buis. “Niet de meest elegante 
oplossing, en hopelijk slechts tijdelijk, want er is nog een lange weg 
te gaan eer de club in veilige en comfortabele omstandigheden 
haar activiteiten kan uitvoeren”, aldus N-VA-bestuurslid Filip Tacq, 
die het dossier opvolgt.

Naast de BHG-resolutie (zie volgende bladzijde) en de kwestie van de wateroverlast in Testelt, kwam onze fractie 
nog een aantal keren stevig tussenbeide op de eerste twee ‘reguliere’ gemeenteraden van deze legislatuur. 

Marc Van Torre vroeg meer duidelijkheid rond de vervanging van een veegwagen (300 000 euro!) en ander rollend 
materieel. “Dat er zaken verslijten, dat is logisch. Maar we zouden als raadsleden toch meer informatie mogen krijgen, 
bijvoorbeeld een exploitatiefiche”, aldus Marc. De meerderheid ging de vraag ‘onderzoeken’.

sCHooLRAAD
René Jacobs interpelleerde de schepen van Onderwijs over het feit dat de schoolraad al sinds 2010 niet meer is 
samengekomen. René legt uit: “De stad nam in 2008 het initiatief om met alle onderwijspartners op haar grondgebied 
een forum op te richten, in het kader van het decreet rond flankerend onderwijsbeleid. Er zou jaarlijks twee keer 
vergaderd worden, maar uit mijn contacten met enkele scholen blijkt dat dit sinds einde 2010 niet meer gebeurd is.” 
Volgens René is dit overleg nochtans nodig, want het gemeentebestuur heeft de taak elk schoolgaand kind op gelijke 
manier te behandelen en dezelfde middelen ter beschikking te stellen. “Het gemeentebestuur zou de zaak aan het 
evalueren zijn, maar met dat antwoord neemt niemand genoegen”, besluit René. 

bKo bALoE
Hans Verboven was hard voor de werfopvolging van het nieuwe gebouw van de Buitenschoolse Kinderopvang in 
Averbode. “Op de gemeenteraad van 13 februari verzekerde men ons dat de werf na tal van jammerlijke vertragingen 
absoluut tegen Pasen opgeleverd kon worden. Vijf dagen na die belofte werd de aannemer failliet verklaard. Wist het 
stadsbestuur niet dat dat er zat aan te komen? Er circuleren nu al geruchten dat het nog één of zelfs twee jaar zou duren 
vooraleer het gebouw af is. Het probleem met de tientallen kinderen op de wachtlijst geraakt zo niet opgelost.”

ondertussen, in de gemeenteraad

wateroverlast Vondel Testelt: Dringend maatregelen gevraagd

Een buis voor Thor

In de OCMW-raad heeft de N-VA twee vertegenwoordigers. “De N-VA 
is een partij die alle inwoners van onze stad de kans wil geven om 
op een menswaardige manier deel te nemen aan onze samenleving”, 
aldus Benny Vangelder, die de N-VA-fractie leidt. 

“De N-VA staat voor een duidelijk rechten- en plichtenverhaal, dat 
we vanuit de oppositie gaan toetsen aan het sociale beleid van de 
meerderheid”, sluit OCMW-raadslid Xavier Lesenne aan.  Die laatste 
is ook lid van het Vast Bureau van het OCMW. 

•	 Allessia Claes (fractieleider gemeenteraad) 
0479 71 79 81 - allessia.claes@n-va.be

•	 René Jacobs 
0474 40 83 97 - rene.jacobs@n-va.be

•	 Martine Vancauwenbergh 
0475 61 89 43 - martine.vancauwenbergh@n-va.be

•	 Marc Van Torre 
0470 24 61 46 - marc.vantorre@n-va.be

•	 Hans Verboven 
0486 80 57 27 - hans.verboven@n-va.be

uw N-VA-vertegenwoordigers
in de oCMw-raad

Vragen? opmerkingen? 
Contacteer onze raadsleden!

N-VA-bestuursleden Benny Vangelder en Johan Everaerts met 
bewoner Annelies Ooms, met de voeten  in het water.

Xavier
LESENNE
Zichem

xavier.lesenne@n-va.be
0477 86 23 06

Benny
VANGELDER
Scherpenheuvel
Fractieleider
benny.vangelder@n-va.be
0474 58 70 10

GEEN VLAAMsE REfLEx bIj GEMEENTEbEsTuuR
Welkom in Scherpenheuvel-Zichem, lid van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap! U leest het 
goed. Sinds de zesde staatshervorming is onze stad lid 
van dit ondemocratisch vehikel dat enkel een verdere 
uitbreiding van – Franstalig – Brussel beoogt. 

De N-VA diende op de gemeenteraad van februari een 
voorstel van resolutie in om niet deel te nemen aan 
het overleg binnen deze Brusselse Gemeenschap. Het 
lidmaatschap mag dan wel verplicht zijn, de aanwezigheid 
op het overleg is dat niet. Door het overleg te boycotten 
zou het stadsbestuur een duidelijk signaal kunnen geven 
dat het niet akkoord gaat met deze ondemocratische en 
eenzijdig opgelegde constructie. De meerderheid wuifde 
het N-VA-voorstel echter weg. 

GEDwoNGEN sAMENwERKING
N-VA-raadslid Hans Verboven wees er in zijn tussenkomst 
op de gemeenteraad op dat de N-VA volledig op 
dezelfde lijn zit als bijvoorbeeld de gemeente Overijse, 
waar de CD&V-Open Vld-meerderheid zich tot bij het 

Grondwettelijk Hof zal verzetten tegen de gedwongen 
samenwerking met Brussel.

GEbREK AAN soLIDARITEIT
Zo’n samenwerking is 
volgens Verboven niet 
evident. “De Vlaamse 
belangen staan dikwijls 
haaks op de Brusselse 
belangen. Zo willen wij een 
groene gordel rond Brussel 
houden, waar plaats is voor 
natuur en waar Vlamingen 
thuis zijn. Als het aan de 
Franstalige politici ligt, 
wordt de olievlek Brussel 
uitgebreid over het halve 
grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. Dat ons 
gemeentebestuur dit zomaar laat passeren, getuigt van 
een gebrek aan moed en Vlaamse reflex.” 

Hans Verboven
N-VA-raadslid
hans.verboven@n-va.be

Een nieuw bestuur
Op 13 maart verkozen de leden van de afdeling een nieuw bestuur. Net zoals twee jaar geleden blijkt nu ook dat onze huidige vergaderzaal te klein is geworden. Want ook nu verwelkomen we heel wat nieuwe gezichten, naast de vertrouwde namen die ook voor de komende drie jaar hun engagement hebben bevestigd. 

Xavier Lesenne werd bevestigd als voorzitter. Benny Vangelder is de nieuwe ondervoorzitter. Wim Claeskens wordt secretaris. 
Leer al onze bestuursleden kennen opwww.n-va.be/scherpenheuvel-zichem


