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SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
N-VA ScherpenheuvelZichem wil jou!

N-VA ‘FELICITEERT’ GEMEENTEBESTUUR
Van 26ste naar 8ste plaats schuld per inwoner

Vind jij ook dat de soap over de
sluiting van het zwembad lang
genoeg geduurd heeft?
Vrees jij dat de betalende parking
aan den Egger de doodsteek kan
betekenen voor de plaatselijke
handelaars én voor den Egger zelf?

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

Heb jij goede ideeën om de
gemeentelijke schuld (de op zeven
na hoogste van Vlaanderen!) terug te
dringen?
Blijf dan niet bij de pakken zitten!
N-VA Scherpenheuvel-Zichem is op
zoek naar pientere en enthousiaste
mensen die de handen uit de
mouwen willen steken voor onze
gemeente.
Samen met de N-VA-bestuursleden
kan jij het verschil maken in
Scherpenheuvel en Zichem.
Sluit je dus vandaag nog aan bij de
N-VA als je een steentje wil bijdragen
in ons lokale bestuur. Stuur een
mailtje naar xavier.lesenne@n-va.be
of bel ons op 0477 86 23 06.
Voorzitter Xavier Lesenne en
fractieleidster Allessia Claes
ontvangen je met open armen.

De N-VA-fractie had in de gemeenteraad van september cynische woorden van
lof voor het gemeentebestuur. Want dat is erin geslaagd om onze stad naar de
achtste plaats te doen stijgen in de lijst van gemeenten met de hoogste schuld per
inwoner: de teller staat momenteel op zo’n 2 500 euro. Il faut le faire.
Ondertussen kondigt het
gemeentebestuur drasDe teller staat ondertussen op 2 500 euro schuld
tische besparingen aan.
per inwoner. Il faut le faire.”
“Geen moment te vroeg”,
volgens N-VA-fractieleider Allessia Claes. “Al is het spijtig dat vroegere ondoordachte zware financiële
inspanningen er nu voor zorgen dat investeringen worden geschrapt die wél nuttig
waren voor de hele gemeenschap: fietspaden en infrastructuurwerken.” Maar men
heeft wel 30 000 euro veil voor nieuwe verlichting op het Uitgeverijplein.

“

NIEUWE BESPARINGEN EN BELASTINGEN

“Dit bestuur zet wel de eerste schuchtere stappen richting schuldafbouw, maar het
is veel te weinig en veel te laat”, zegt N-VA-raadslid Marc Van Torre. “Ondertussen
vergrijst onze stad. Dat weet het bestuur al járen. Veel 60-plussers zullen dan ook de
gemeentelijke schuldenberg moeten aflossen met gemiddeld lagere inkomens. Tot
vandaag weet het stadsbestuur nog steeds niet hoe het de pensioenen van haar personeel zal moeten bekostigen. De N-VA vreest dan ook dat er nog een hele reeks
drastische besparingen en belastingverhogingen zitten aan te komen.”

Eindejaarsreceptie
19 december - 19 uur
Zaal De Keyt - Messelbroek
Iedereen welkom
Interessante gastsprekers
Gezellige sfeer

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

N-VA gaat voor volkstuintjes!
In de OCMW-raad diende de N-VA een project in
om volkstuintjes te organisieren. De gemeente
zou g
 ebruik kunnen maken van subsidies van de
Vlaamse overheid.
Meerderheid en oppositie keurden de intentie alvast
goed. De OCMW-administratie ging mee op zoek
naar een geschikte locatie.
Die vond men al snel: naast de gloednieuwe
gebouwen van het Woonzorgcentrum ‘Groenhoef’ in
de gelijknamige straat.
“We slaan hier twee vliegen in één klap”, zegt
N-VA-OCMW-raadslid Benny Vangelder, die het project indiende. “Want niet alleen komt er ruimte vrij voor die
volkstuintjes, het is ook een aangename therapeutische activiteit voor de bewoners van Groenhoef.”
Meer informatie over het volkstuintjesproject vindt u via de gemeentelijke website of via benny.vangelder@n-va.be

In het kort
De N-VA-fractie vraagt de OCMW-diensten om tegemoet te komen aan de vraag van het Sint-Vincentiusgenootschap
van Diest om ook in Scherpenheuvel één keer per maand een voedselbedeling te organiseren. Heel wat gezinnen
uit onze gemeente moeten nu afzakken naar Diest. “Het genootschap vraagt één keer per maand een zaal en wat
hulp van vrijwilligers. Met al onze feestzalen mag dat toch geen probleem zijn”, aldus OCMW-raadslid Xavier
Lesenne. In samenspraak met de parochie komt er spoedig een oplossing.
De kosten voor de verbouwing van Markt 20 - naast het Sociaal Huis
in Zichem - swingen de pan uit. Door het faillissement van de eerste
ondernemer moesten er extra kosten gemaakt worden. “Maar dat verklaart
de grote meerkost niet tegenover de initieel geplande kosten”, zegt
fractieleider Benny Vangelder. Zijn die kosten te laag ingeschat? De N-VA
wil alleszins duidelijke antwoorden.
De N-VA stelt zich ook vragen over het feit dat het OCMW soms maanden
moet wachten op maandelijkse betalingen van de gemeentelijke
overdrachten.

Werk aan de toeristische winkel
De N-VA kijkt uit naar de oprichting van de Middenstandsraad, eind 2014. Er is dan ook werk aan de winkel.
Men kan de leegstand in het centrum van Scherpenheuvel niet meer negeren.
Een mooie nazomeravond, het ideale moment voor een gezellig terrasje, in het historische centrum van
Scherpenheuvel. Zegt het u iets? Waarschijnlijk wel, maar in de meeste gevallen bent u eraan voor de moeite. De
meeste zaken zijn dan al toe.
Het stadsbestuur nam de voorbije jaren enkele positieve maatregelen om het
centrum van Scherpenheuvel aantrekkelijk te houden: de heraanleg van de
pleinen en de herwaardering van de kraampjes.
Het bestuur blijft vooral vasthouden aan het religieuze toerisme van het
bedevaartseizoen. Begrijpelijk. Maar hopelijk kan de middenstand in de nieuwe
raad zelf nieuwe tendensen aansturen. Tijdens de voorbije kermis bleek al hoe
flexibel en vindingrijk ondernemers kunnen zijn, door zelf een optreden te
organiseren. Meer van dat!

Stadsbestuur neemt eindelijk maatregelen
tegen wateroverlast
De hevige regenval in augustus zorgde op tal van plaatsen in de gemeente voor ernstige waterlast. Na aandringen van de N-VA neemt het stadsbestuur eindelijk
maatregelen.
Initiële contacten tussen de getroffen bewoners en de
gemeentediensten leverden niet echt resultaten op. Ook de
N-VA stuurde enkele keren aan op structurele oplossingen.
Ondertussen komt er langzaam schot in de zaak, na een
vergadering met de burgemeester, de bevoegde schepen, de
stadsingenieur en N-VA-gemeenteraadslid Marc Van Torre
(foto).
Op Plaats Vondel herstelde het bestuur eindelijk een
afvoerbuis die bij de bouw van de serviceflats te hoog was
gelegd. Ook de overgroeide grachten zorgen voor problemen en ondergelopen tuinen bij hevige regenval. Na lang
aandringen van bewoners en de N-VA zal het bestuur
de grachten laten reinigen. Vanaf volgend jaar neemt de
provincie de supervisie van de bovenloop over.

Ook in de
Heuvelweg/Kerkweg kampt men
met problemen. Die
worden veroorzaakt
door regenwater
afkomstig van een
veld dat eigendom is
van het OCMW. Men is nu bereid een erosiecoördinator in
te zetten om een oplossing te zoeken.

In de Rootstraat in Scherpenheuvel ligt het probleem
aan de riolering zelf. Die loopt niet door tot aan de Oude

De N-VA bedankt het stadsbestuur en de burgemeester in
het bijzonder voor de medewerking.

Stad wijzigt omstreden belastingreglement op vraag van N-VA
Op vraag van N-VA-raadslid Hans Verboven (Averbode) werd het retributiereglement op reclameborden in
Scherpenheuvel-Zichem gewijzigd. “Het reglement ging zo ver dat zelfs aannemers die werken uitvoeren aan
woningen belast konden worden op de kleine bordjes die ze op de werf hangen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”,
aldus Hans Verboven. Hij kaartte de problematiek aan waarop het schepencollege de aannemers nu vrijstelde van de
belasting.
Toch is Hans Verboven nog niet helemaal tevreden: “Het reglement voorziet niet in controle op de aangifte, noch
in een straf voor overtreders. Iemand die een nieuw bord niet aangeeft, ontspringt dus de dans, terwijl de eerlijke
ondernemer wel betaalt. We hebben hier destijds ook al op gewezen maar het reglement moest en zou halsoverkop
gestemd worden. Dit wordt nog vervolgd”, zo zegt Verboven.

N-VA wijst in politieraad op onveilig rijgedrag
postwagens
Hans Verboven (Averbode) en René Jacobs (Scherpenheuvel) vertegenwoordigen de N-VA
in de politieraad. De politieraad houdt zich vooral bezig met administratieve en financiële
aangelegenheden. Toch komen ook dagdagelijkse problemen aan bod.
Op de laatste raad kaartten Hans en René opnieuw het onveilige rijgedrag aan van sommige
‘postwagentjes’. Deze rijden op verschillende plaatsen in de gemeente systematisch tegen de
rijrichting en over de voetpaden. Los van de flagrante verkeersovertredingen richten ze daarbij soms ook aan boorden en opritten schade aan. De N-VA stuurt aan op een discussie met de
postdiensten, zodat postbodes een realistische ronde krijgen die ze kunnen afwerken zonder
verkeersovertredingen.
De N-VA-raadsleden wezen ook op het parkeergedrag van sommige ouders aan de school in
Averbode. In hun haast parkeren ze hun auto onreglementair langs het voetpad en blokkeren
ze zo de straat voor de schoolbussen. Dat veroorzaakt vaak een complete verkeerschaos. Op de
plaatsen waar je niet mag parkeren, moeten er in principe gele lijnen geschilderd worden. Die
zijn er nu niet. De N-VA vroeg om hier snel werk van te maken.

Meer info? marc.vantorre@n-va.be

scherpenheuvel-zichem@n-va.be

Tiensebaan. Ook dit
dossier komt in beweging. Men denkt
aan de aanleg van
een waterbuffer. Het
stadsbestuur zal ook
verder onderzoeken
om de bestaande riolering te ontlasten.

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

Hans Verboven

Hans Verboven
René Jacobs

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Het volledige regeerakkoord
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