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Ontknoping parkeerbeleid blijft uit

De N-VA werkt voor u
Oppositie voeren is niet altijd
eenvoudig. Zeker niet in Scherpenheuvel-Zichem, waar de CD&V-Open
Vld-meerderheid weinig inbreng
duldt. Ondanks het feit dat amper
vier inwoners op de tien dit bestuur
nog steunt.
De N-VA wil verandering. We willen
die omslag bereiken in 2018, als
u weer aan de beurt bent om een
nieuw bestuur te kiezen. Maar
ondertussen werken we ook vanuit
de oppositie aan een beter Scherpenheuvel-Zichem. En dat loont
geregeld.
Mede dankzij onze volgehouden
inzet kunnen de Scouts van Averbode straks toch rekenen op extra
subsidies van de gemeente voor
hun nieuwe lokalen. We houden
eraan het stadsbestuur te bedanken
voor haar voorschrijdend inzicht.
Want de N-VA blijft bij haar credo:
een gemeente moet investeren in
haar mensen, haar verenigingen,
haar sociale weefsel.
Daarmee kent u meteen een van
onze belangrijkste speerpunten.
Meer info of meedoen? Contacteer
ons.
Xavier Lesenne
Afdelingsvoorzitter
xavier.lesenne@n-va.be

Gaat u nu moeten betalen om in Scherpenheuvel te parkeren of niet? Het stadsbestuur
geraakt er maar niet uit. “De invoering was voorzien voor juni dit jaar, maar we zien dat
de geplande inkomsten niet meer in de budgetten staan voor dit jaar”, zegt N-VA-raadslid
Marc Van Torre. De N-VA blijft bij haar standpunt: de randparkings moeten gratis blijven. Dat is de enige manier om het stadscentrum aantrekkelijk te houden voor toeristen.
De meerderheid heeft maar één doel voor ogen: de stadskas spijzen. De – dure – studie
die ze bestelden rond betalend parkeren, suggereert honderdduizenden euro’s inkomsten,
maar dat is uitermate onzeker. Meer nog, voor de N-VA is het geen argument. Betalend
parkeren past absoluut niet in een visie om het centrum van Scherpenheuvel aantrekkelijk te houden voor toeristen. En zeker niet om de eigen inwoners vlot in hun stad te laten
parkeren.
“De N-VA wil een duidelijk en ambitieus plan om onze stadskern levendig en bedrijvig te
houden. De stad moet knopen doorhakken”, besluit Marc Van Torre.

Wablief?
Als u denkt dat burgemeester en schepenen in de gemeenteraad stevig argumenteren over
de plannen rond het betalend parkeren, dan bent u verkeerd. Toen de N-VA in een vorige
gemeenteraad vroeg naar een stand van zaken over het parkeerbeleid, antwoordde de burgemeester: “Jullie zijn tegen onze plannen om betalend parkeren in te voeren, dus hoeven
we jullie die plannen niet uit te leggen.” Dat weten we dan ook alweer.

N-VA Scherpenheuvel-Zichem nodigt u uit

Barbecue

Zaterdag 9 juli, vanaf 16 uur
Zaal ‘t Laer, Okselaar

16 euro volw / 8 euro kind
Afdelingslid: 8 euro (u kan zich ter plaatse lid maken)

2

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Inwoners geven stadsbestuur
dikke onvoldoende
In een tevredenheidsenquête
van Het Nieuwsblad krijgt
het stadsbestuur - en de
burgemeester in het bijzonder
- zware klappen. Waar in
2013 het bestuur nog net een
voldoende haalde, daalt de
tevredenheid nu tot onder de
helft. Meer nog, met 3,8 op
10 scoort de burgemeester
bij de slechtsten van heel
Vlaanderen.
“Het vorige investeringsbeleid wordt afgestraft”, zegt de
burgemeester, maar dat zei hij in 2013 ook al.
Het zou onheus zijn om het beleid van de voorbije jaren
helemaal af te breken. Op sociaal gebied scoort onze gemeente
relatief goed.
“Wat deze cijfers vooral illustreren, is dat
de inwoners snakken naar verandering”,
aldus Allessia Claes, die voor de N-VA de
gemeenteraadsfractie leidt.

Oprichting ondernemersraad
wordt kruisweg
Bij het begin van de bestuursperiode in 2013 kondigde het
stadsbestuur de oprichting van een ondernemersraad aan,
want ‘de lokale economie verdient een boost’ en ‘de stad heeft
nood aan een nieuw elan’. Drie jaar later is er nog steeds geen
ondernemersraad.
Volgens het schepencollega kwam dat omdat er vanuit de lokale
ondernemers geen interesse was om zo’n raad op te richten,
ondanks herhaalde pogingen van de bevoegde schepen.
Nu plaatst het bestuur de oprichting van een ondernemersraad
toch weer op de agenda. ‘Na overleg met het managementteam
van de gemeente’. Lees: de administratie van de stad vond
blijkbaar wél dat er voldoende signalen waren vanuit de
middenstand. “Bij wie is de bevoegde schepen dan gaan
luisteren?”, vraagt N-VA-raadslid Marc Van Torre zich af.
Alleszins, de N-VA moedigt zo’n
ondernemersraad aan. Ideeën en
initiatieven om de economische
bedrijvigheid in onze gemeente nieuw
leven in te blazen, zijn meer dan nodig.
Het lijkt ons niet meer dan normaal dat
de ondernemers zélf hier een woordje
kunnen over meepraten.

Allessia Claes

Marc Van Torre

Meer veiligheid voor minder geld
N-VA-fractie looft werking politie

Hans Verboven
De intensieve controles en opsporingsactiviteiten in onze politiezone hebben resultaat. Uit het jaarverslag van de politiezone
blijkt dat het aantal misdrijven het afgelopen jaar met ongeveer
15 procent daalde. Ook het aantal woninginbraken daalde van
293 in 259. Het blijft veel, maar in vergelijking met de andere
gemeentes in het arrondissement zijn we de enige die dalen. Het
aantal drugszaken blijft erg hoog, maar ook daar is de stijgende
tendens gestopt.
Raadsleden Hans Verboven en René Jacobs feliciteerden op de
politieraad van 14 april korpschef Jan Vanhauwere en zijn team.
“We stellen vast dat de lokale politie bij ons een heel goed imago
heeft en dat de wijkwerking heel goed wordt waargenomen.”
De extra besparingen en het goed beheer van het korps leverden
Diest en Scherpenheuvel-Zichem een besparing op de dotatie
op bijna 300 000 euro. Maar de veranderende veiligheidssituatie
vraagt heel veel van het korps. Onze politiemensen wordt soms
zelfs ingezet in Brussel of zelfs aan de grens met Frankrijk. “We
vrezen dat men met het huidige operationele kader echt wel aan
de ondergrens zit. We hopen dat er snel meer federale middelen
zullen doorsijpelen naar de lokale zones, want de grenzen van

scherpenheuvel-zichem@n-va.be

René Jacobs

besparingen zijn bereikt. De N-VA wil ook dat het personeelskader versterkt wordt”, stelt Verboven nog.
U kan op de website van de politie alle gegevens in detail
bekijken: www.politie-demerdal-dsz.be
Ook de verkeersveiligheid verbetert. Er waren in de gemeente
vorig jaar 163 ongevallen tegen 208 in 2014. Toch blijft de
N-VA aandringen op meer controles op gekende risicopunten.
Voorzitter Xavier Lesenne: “Het stadsbestuur heeft een permanente zone 30 ingevoerd in het centrum van Zichem - overigens op langdurige vraag van enkele lokale inwoners - én
van de Vossekotstraat een zone 50 gemaakt. Prima, maar we
stellen nu al vast dat haast iedereen die snelheidsbeperkingen
met de voeten treedt. In Zichem hopen we dat de geplande
infrastructuuraanpasingen soelaas brengen. Maar alleen
verkeersborden plaatsen, gaat niet helpen. Er moet meer
controle komen. Op termijn moet er in de Vossekotstraat
nagedacht worden over een deftig fietspad in plaats van enkel
fietssuggestiestroken.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Nieuw N-VA-bestuur: doorgaan op het elan
In maart kozen de leden van N-VA
Scherpenheuvel-Zichem een nieuw
afdelingsbestuur. Dat gebeurt om de drie
jaar. Xavier Lesenne blijft voorzitter. Hij
wordt bijgestaan door ondervoorzitter
Jan Van Nijlen en secretaris Alex Van
Nijlen. Alle andere bestuursleden
werden door de leden herbevestigd.

Na meer dan 25 jaar
CD&V-Open Vld-beleid is
het voor iedereen duidelijk: u verdient beter.
Xavier Lesenne
Voorzitter

“Dat is voor het hele bestuur een mooie
blijk van vertrouwen”, zegt voorzitter
Xavier Lesenne. “We zijn drie jaar
geleden bijna van nul af aan begonnen, als
grootste oppositiepartij. Maar we hoefden
ons niet lang in te werken. We brengen
stevig weerwerk in de gemeenteraad,
zeker als het gaat om de belabberde

 et bestuur van N-VA Scherpenheuvel-Zichem. V.l.n.r. staand: Jos Trimpeneers,
H
René Jacobs, Allessia Claes, Hans Verboven, Jan Van Nijlen, Xavier Lesenne, Alex
Van Nijlen, Marc Van Torre. Zittend: Benny Vangelder, Johan Everaerts, Tony
Penninckx. Niet op de foto: Martine Vancauwenbergh.
financiële toestand van onze stad. Maar
ook in de OCMW-raad dragen we ons
steentje bij, als échte sociale partij.”

U verdient beter

Ons doel is duidelijk: we willen in 2018
aan een ander Scherpenheuvel-Zichem
werken. Een stad die haar financiën in
orde brengt. Niet door het geld bij de
burger te halen, maar door te besparen

op haar eigen werking. “Uw centen
gaan nu naar de afbetaling van enorme
schulden die het huidige bestuur heeft
gemaakt. De N-VA wil dat die centen
terug worden geïnvesteerd in de mensen,
in de verenigingen, in het sociale weefsel”,
aldus Xavier Lesenne. “Na meer dan 25
jaar CD&V-Open Vld-beleid is het voor
iedereen duidelijk: u verdient beter.”

Nieuwe gezichten
In maart legde Johan Everaerts de eed af als nieuw OCMW-raadslid voor de
N-VA. Johan is 50 jaar en woont in Schoonderbuken. Daar engageert hij zich al
jaren in lokale dorpsverenigingen. Johan is ook actief als trainer bij SNAKeiberg.
Johan vervangt Benny Vangelder, die de overstap maakt naar de gemeenteraad.
Benny Vangelder vervangt in de gemeenteraad Martine Vancauwenbergh, die
om gezondheidsredenen een stap heeft teruggezet. Het N-VA-bestuur wenst
Martine uitdrukkelijk te danken voor haar inzet, zowel in het bestuur als in de
gemeenteraad. We zijn dan ook blij dat ze bestuurslid is gebleven en haar engagement onverminderd verderzet.

De aanhouder wint
De realisatie van de multifunctionele verenigingszaal en scoutsheem in Averbode komt dichterbij. Het stadsbestuur heeft de
toegezegde steun van 25 000 euro verhoogd tot 150 000 euro.
Hierdoor is een belangrijke stap gezet in de verdere realisatie van
het financieel plan.
Raadslid Hans Verboven trok al van in het begin voor en achter
de schermen mee aan het dossier: “We zijn heel blij dat de stad
dit project nu ook financieel mee steunt. Ook in moeilijke tijden
moeten we als overheid investeringen en zeker wanneer meer
dan 75 % van de inbreng door andere partners (o.a. de verenigingen zelf) gerealiseerd zullen worden. We hebben er vertrouwen

in dat de laatste
gaatjes in het
plan nu snel
opgevuld geraken. We volgen
dit verder op en
blijven creatief
meedenken.”
Ook turnvereniging Thor krijgt letterlijk ruimte om hoger te
springen. Voor een verhoging van een deel van het dak van de
turnzaal in Zichem draagt de stad substantieel bij.

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
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Humane opvang oorlogsvluchtelingen
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Terugkeerbeleid WERKT

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

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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