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Beste inwoner

N-VA-voorstel goedgekeurd
Voor N-VA Scherpenheuvel-Zichem was
2019 een jaar met een dubbele start: een
nieuw afdelingsbestuur en nieuwe raadsleden in de gemeenteraad. Al bezetten
onze gemeenteraadsleden de oppositiebanken, van stilzitten is geen sprake. Aan
politiek doen, is zelf met ideeën komen,
ook als oppositiepartij. Het eerste voorstel
voor een stadsapp was meteen raak. We
zijn alvast benieuwd naar de lancering.
Daarnaast passeerden de European
Disability Card, het zorgparkeren en de
stadsmarketing de revue.
In 2019 startte ook de nieuwe Vlaamse
Regering. En die had meteen goed nieuws
voor onze gemeente. Vlaanderen komt
tussen in de gemeentelijke pensioenfactuur en voorziet extra budget voor
het behoud en onderhoud van onze open
ruimte. Voor Scherpenheuvel-Zichem gaat
het over meer dan 2,1 miljoen euro. Ik
reken erop dat de meerderheid dat geld
goed zal besteden. Daarnaast maakte
Vlaams minister van Wonen Matthias
Diependaele 767 470 euro vrij voor het
woonproject Wonen aan de Demer en
53 835 euro voor de sociale huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding.
Ook in 2020 zullen onze gemeenteraadsleden meezoeken naar concrete, uitvoerbare ideeën. U mag opnieuw krachtig
oppositiewerk van ons verwachten.
Benny Vangelder
Voorzitter N-VA
Scherpenheuvel-Zichem

Meer parkeerplaatsen
voor zorgverleners
Het N-VA-voorstel voor zorgparkeren wordt eindelijk ingevoerd
in onze stad. Vanaf 1 april kunt u met een sticker aangeven dat
zorgverleners voor uw garage(poort) of aan uw (privé)oprit
mogen parkeren. “Zorgverleners kunnen dankzij deze parkeerplaatsen met sticker heel wat kostbare tijd uitsparen”, geven
raadsleden Allessia Claes en Annelies Ooms aan. Er komen
daarnaast ook voorbehouden parkeerplaatsen voor zorgverleners.
Omwille van de noodzaak en de
dringende vraag van zorgverleners om
het zorgparkeren in te voeren, bracht
de N-VA dit voorstel meerdere keren
onder de aandacht. Na 19 maanden
wachten komt er eindelijk beweging in
het dossier.

Voorbehouden plaatsen

Naast het systeem van zorgparkeren
vroeg de N-VA in de gemeenteraad
van november ook expliciet naar
voorbehouden parkeerplaatsen voor
zorgverleners. Die komen er binnenkort in het centrum van Scherpenheuvel.
Later krijgen zorgverleners ook in de
andere dorpskernen voorbehouden
plaatsen.

Win-winsituatie

De N-VA is zeer tevreden met het
resultaat. “Wij hebben dit dossier
altijd met hart en ziel verdedigd en
ons harde werk wordt uiteindelijk
beloond”, zegt Allessia Claes verheugd.
“Voor zowel onze zorgverleners als

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Gemeenteraadsleden Allessia Claes
en Annelies Ooms zijn tevreden dat het
zorgparkeren na lang aandringen eindelijk
wordt ingevoerd.
onze zorgbehoevenden is dit een
win-winsituatie”, aldus Annelies
Ooms.
De komende maanden zal het bestuur
de inwoners en de zorgverleners
informeren over de mogelijkheden
van het zorgparkeren en over de
voorbehouden parkeerplaatsen in
Scherpenheuvel-Centrum.

2

Nieuw bestuurslid in de kijker:

Maarten Schepens

Door de drukke job van zijn vader groeide Maarten op in verschillende landen.
Uiteindelijk koos hij er vier jaar geleden samen met zijn vrouw Nele voor om in het
Hageland te komen wonen. Ondertussen zijn Floor (3 jaar) en Willem (3 maanden)
de familie komen versterken.
Enkele maanden geleden besliste Maarten om zich politiek te engageren. “Nu ik
eindelijk een vaste standplaats heb gevonden, wil ik het beste voor mijn kinderen
en voor de toekomst van mijn stad. Daarin wil ik samen met de N-VA het verschil
maken.”

Jongerenverantwoordelijke

Maarten probeert in iedereen het beste naar boven te halen. Dat doet hij ook als
jongerenverantwoordelijke van N-VA Scherpenheuvel-Zichem. “Ik wil Jong N-VA
lokaal op de kaart zetten. De jeugd moet meer bij de politiek betrokken worden. Een
open debat vormt de basis van onze democratie. Ook jongeren moeten daarin een
stem krijgen.”
Bent u jonger dan 31 en hebt u interesse om Jong N-VA samen met Maarten lokaal
te vertegenwoordigen? Aarzel dan niet en mail naar maarten.schepens@n-va.be.

Maarten Schepens
• 37 jaar
• Woont vier jaar in
Scherpenheuvel-Zichem
• Politiek motto: ‘Gratis’
bestaat niet, want er is
altijd iemand die ervoor
moet betalen.

Stad draagt beheer rioleringsstelsel over aan Riopact
Scherpenheuvel-Zichem draagt het volledige beheer van zijn rioleringsstelsel over aan Riopact, een samenwerking tussen
De Watergroep en Aquafin. “Riopact staat voortaan in voor het afvalwaterbeheer, in de volksmond de riolering”, legt gemeenteraadslid Annelies Ooms uit. “Een goede zaak, want ons rioleringsstelsel is dringend aan een inhaalbeweging toe.”
De stad wordt vennoot van Riopact. Dat betekent dat het volledige beheer van het rioleringsstelsel aan de afvalwaterbeheerder wordt
overgedragen. “Het voorbereiden van administratieve dossiers, de aanmaak van plannen, subsidieaanvragen en projectopvolging
vallen volledig weg voor de stad”, weet N-VA-ondervoorzitter Marc Van Torre. “Zowel administratief als technisch stadspersoneel
kan daardoor voor andere taken ingezet worden.”

Baten en kosten?

Riopact wordt de eigenaar van het rioleringsstelsel en betaalt de stad daarvoor een eerlijke prijs van 2,78 miljoen euro. Annelies
Ooms: “Het beheer heeft een prijskaartje. De heffingen op de drinkwaterfactuur vloeien door naar Riopact, een jaarlijks bedrag van
1,3 miljoen euro. Die inkomsten worden wel enkel binnen de gemeente ingezet.”

Nood aan strikte budgettaire opvolging

Riopact biedt ook financiële ondersteuning voor rioleringsprojecten als de gemeentelijke inkomsten
te beperkt zijn. De stad kan zelfs buiten budget lenen. “Een strikte budgettaire opvolging is evenwel
noodzakelijk”, stelt Marc Van Torre.

Inhaalbeweging

Vandaag is onze stad bij de slechtste leerlingen van de klas als het gaat over de rioleringsgraad.
Die ligt lager dan 78 procent. “Er is dringend nood aan een inhaalbeweging”, zegt Annelies
Ooms. “Tegen 2030 moet de riolerings- en zuiveringsgraad op bijna 99 procent liggen. Riopact
zal daar sterk aan bijdragen, maar de stad moet er uiteraard op toezien dat die uitbreiding
betaalbaar blijft.”
Gemeenteraadslid Annelies Ooms en ondervoorzitter Marc Van Torre.

scherpenheuvel-zichem@n-va.be
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‘Euromillions’: het toverwoord voor het stadsbestuur
Op de gemeenteraad van december stelde de meerderheid haar meerjarenplan voor. En wat blijkt? De stadskas blijft verder
rinkelen. Het stadsbestuur geeft miljoenen uit die er niet zijn, en dat nadat het de vorige bestuursperiode al voor 15 miljoen euro
aan investeringen moest schrappen om rond te komen. En de beloofde belastingverlaging? Die komt er niet, integendeel.

Hoogste belastingtarieven

 e sporthallen ondergaan een facelift. Het opkalfateren kost
•D
Tot vandaag behoort Scherpenheuvel-Zichem nog steeds tot de
bijna 1 miljoen euro. Het openstellen van de gemeentelijke
koplopers. Van een belastingverlaging is absoluut geen sprake.
gymzalen van de scholen blijft een probleem.
Integendeel, tussen 2020 en 2024 stijgen de geraamde belastingen
met 6,8 miljoen euro.
 e groei van het voertuigenpark en klein materieel van de
•D
technische dienst kent geen grenzen. Jaarlijks worden onnodige
Verdere afbouw schuldenberg
nieuwe voertuigen aangekocht, voortaan volledig elektrisch.
De schuldenlast daalt wel aan een hoog tempo. Van 35,9 miljoen
Geraamd bedrag: 1,23 miljoen euro.
euro begin 2019 tot 16 miljoen eind 2024. Alleen wordt er in 2022
nog eens 2 miljoen euro bijgeleend. Investeren kost geld. In 2013 • D
 e creatie van een openbaar park. De groene long die in deze
meldde de N-VA dat er pas tegen 2026 ruimte voor investeringen
stad ontbrak? De afbraak van het zwembad, de aankoop van de
zou zijn. Investeren kan en moet, maar geen overinvesteringen.
nodige gronden, het studiewerk en de inrichting van het park
zorgen volgens het stadsbestuur voor een meerwaarde aan de
Voornaamste bijkomende investeringen
rand van de stad. Met een prijskaartje van 1,08 miljoen euro.
Nochtans ligt er achter de stadsmagazijnen een mooi terrein dat
• De kerk van Zichem zal gered worden als er geld voor is. De
ingekleurd staat als stadspark. Die zone is enkel in te richten.
stadsbijdrage aan de kerkfabrieken bedraagt 2,77 miljoen euro,
waarvan 2,04 miljoen voor Zichem. Dat is de nog maar de start.
Uitzonderlijke meevallers
Bijkomend wordt er nog 10 miljoen euro gezocht voor de
Eind 2019 beschikte het bestuur dankzij een overschot aan
volledige restauratie van dit historische culturele patrimonium.
leningen, de opgebouwde spaarpot van het OCMW en de
De redding werd in de
verkoop van gronden en riolen over een meevaller van een
vorige bestuursperiode
slordige 4,8 miljoen euro. Dat biedt extra mogelijkheden, zou je
door de N-VA aanbevolen.
denken. Maar tegen 2022 is de pot op en wordt er 2 miljoen euro
Alleen blijven de toegangsbijgeleend. Toch wordt tegen eind 2025 een overschot van
poorten van dit erfgoed
5 miljoen euro geboekt. Dan toch hocus pocus?
gesloten voor bezoekers
van buiten Zichem.

Wanneer gaan de werken Op ’t Hof van start?
Bijna tien jaar is dit gemeentebestuur al bezig met het project voor de wegenis- en rioleringswerken Op ’t Hof. Een overzicht.
Een studiebureau start met
de opmaak van een
projectontwerp.
De start van de werken
wordt aangekondigd, maar
verder gebeurt er niets.

2010

2011

Helaas, omwille van de wijzigingen
in het dossier wordt er bijna 7 000
euro extra aangerekend.

Het project wordt geschorst,
omdat er een bufferbekken is
ingepland in een landbouwzone.

2012

Na tien jaar zijn de
werken nog steeds
niet gestart.

Een lange speurtocht
levert een nieuw perceel
voor het bufferbekken op.

2013

2014

2015

2016

Bij de voorstelling van het beleidsplan
in 2013 is het project verdwenen.

De strategische doelstelling ‘een leefbare stad’ van het meerjarenplan
vermeldt verrassend de wegenis- en rioleringswerken Op ’t Hof. De
werken zouden gespreid worden over de jaren 2017 (358 816 euro)
en 2018 (717 632 euro). Mooie belofte, maar er is nog geen nieuw
perceel voor het bufferbekken. Resultaat: de werken starten niet.

2017

2018

2019

2020

De wijzigingen worden goedgekeurd door de gemeenteraad voor een investering van 737 028 in wegeniswerken en 430 712 euro in rioleringswerken. Toenmalig
gemeenteraadslid Benny Vangelder pleit ervoor om de
elektrische kabels ondergronds te brengen. Volgens
de toenmalige bevoegde schepen worden daarover de
nodige gesprekken gevoerd met Eandis. De straat zou
eveneens voorzien worden van een voetpad.
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