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Uit positivisme
We zijn de voorbije jaren niet mals
geweest voor het beleid van de
huidige meerderheid. En we blijven
ook kritisch, want de motor van het
stadsbestuur sputtert. Al blijft de
burgemeester ervan overtuigd dat
de inwoners na 20 jaar nog eens zes
jaar van hetzelfde willen. Met hem
als kopman.
Ondertussen probeert de N-VA ook
vanuit de oppositie accenten te
leggen. En dat lukt! Zo keurde de
gemeenteraad unaniem ons voorstel
goed om het SAVE-charter te
ondertekenen. Daarmee zet de stad
zich in voor meer verkeersveiligheid,
vooral voor onze kinderen.
En eindelijk, ze komen er: de
volkstuintjes! Twee jaar geleden
diende de N-VA het voorstel in om
volkstuintjes in te richten. Na prima
en volhardend werk van de OCMWadministratie - waarvoor onze
uitdrukkelijke dank - krijgen we nu
de nodige subsidies om die tuintjes
in te richten.
We scharen ons ook achter de
inspannigen van bezorgde ouders
voor meer veiligheid rond de
Vlindertuin in Averbode.
U ziet: positief zijn werkt.
Als u zelf positieve voorstellen
heeft, kom dan gewoon eens langs
bij een van onze Pop-up Cafés. We
verwachten u.
Xavier
Lesenne
Voorzitter
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Wij komen naar u toe!
De N-VA neemt uw mening serieus. Daarom komen we op straat en zelfs tot aan uw
deur. U mag ons in de loop van het jaar verwachten (ja, we gaan langs in gans de gemeente!).

SCHOONDERBUKEN
zaterdag 25 maart

Maar het kan nog gezelliger. Er is geen leukere manier om elkaar beter te leren kennen
en uw mening te delen dan bij een hapje en een drankje. Daarom organiseert N-VA
Scherpenheuvel-Zichem een Pop-Up Café.
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U bent alvast van harte welkom in ons eerste Pop-up Café op
zaterdag 25 maart. We stellen onze N-VA-tent op aan de kerk
OUTGAARDEN
in Schoonderbuken,
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17 uur en 20 uur. We bieden u
U bentINwelkom
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Het eerste Pop-up Café vindt plaats in Schoonderbuken. De data en locaties voor de
andere deelgemeenten volgen later.

wat lekkers aan(AAN
en eenDE
luisterend
oor.
KERK)

drankje
en een goede babbel!
U komt toch ook?

2

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Vrouwen in de politiek? Ja, dat moet! Met VIA!
Binnenkort gaan de VIA-vrouwen weer aan de slag met een nieuwe editie. VIA staat voor ‘Vrouwen.In.Actie’ en is
een initiatief van vier dames uit het Leuvense.
“Samen willen we het cliché van de politiek als mannenwereldje doorbreken”, zegt Allessia Claes. “Onze activiteiten moeten vrouwen
aanmoedigen om mee te denken over politiek en zich te engageren. Want we hebben dringend meer vrouwen nodig in de politiek,
zoveel is duidelijk.”
Bent u nu al geïnteresseerd om mee te doen? Wil u meer weten over vrouwen en hun rol in de politiek?
Geef dan een seintje zodat we u op de hoogte kunnen houden: allessia@vrouweninactie.be
We werken nog aan onze eerste leuke activiteit. Hou onze website www.vrouweninactie.be dus goed in het oog.
Hopelijk tot dan!

Stad ondertekent Save-charter op vraag van N-VA

‘Goede stap naar meer verkeersveiligheid’
Op vraag van N-VA-gemeenteraadslid Allessia Claes zal het stadsbestuur het SAVE-charter
ondertekenen. Het SAVE-charter (Samen Actief voor Veiliger Verkeer) is een initiatief van de vzw Ouders
van Verongelukte Kinderen. “Het zet lokale besturen aan een beter veiligheidsbeleid uit te werken, vooral
voor kinderen”, zegt Allessia Claes.
Deelnemende gemeenten moeten concrete stappen ondernemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Pas na een positieve evaluatie krijgt de stad het SAVE-label.
We vroegen het stadsbestuur het charter te ondertekenen en zo een duidelijk signaal
te geven dat veilig verkeer ook in Scherpenheuvel-Zichem een prioriteit is. 78 steden
hebben het al ondertekend. Scherpenheuvel-Zichem mag niet ontbreken.
De gemeenteraad nam het voorstel unaniem aan.

Nog dit jaar parkeerplan Schoonderbuken

Allessia Claes vroeg op dezelfde gemeenteraad naar de verkeerssituatie in de
Houwaartstraat in Schoonderbuken, waar de parkeerzones voor een moeilijke
doorstroming zorgen. Volgens de bevoegde schepen komt er snel een opmeting
die zal leiden tot een nieuw inrichtingsplan.
De gemeente gaat ook tellingen en snelheidscontroles uitvoeren in de Rozenstraat in
Scherpenheuvel, nadat N-VA-raadslid René Jacobs wees op het toenemende sluipverkeer door de zone 30 in het centrum.

scherpenheuvel-zichem@n-va.be

“ Het SAVE-charter zet het bestuur
aan een beter veiligheidsbeleid uit te
werken.” Allessia Claes

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Volkstuintjesproject krijgt groen licht
De Vlaamse Landmaatschappij heeft groen licht
gegeven voor het volkstuintjesproject dat het
OCMW van Scherpenheuvel-Zichem had ingediend. Het idee voor volkstuintjes werd al twee
jaar geleden door de N-VA in de OCMW-raad gelanceerd. De eerste projectaanvragen werden echter niet goedgekeurd. Maar nu kunnen we rekenen
op een subsidie van 15 000 euro. De volkstuintjes
komen aan de Groenhoef, de instelling voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Dure staanplaatsen in Lekdreef

Stad voert huurprijzen ijskarretjes fors op
Vanaf 1 april kan u weer van een ijsje genieten in de Lekdreef in Averbode. Als u er zelf ijsjes wil verkopen, wendt u
zich best tot buurgemeente Tessenderlo. Want de huurprijs die Scherpenheuvel-Zichem oplegt, is nu meer dan twee
keer zo hoog dan voor een plekje aan de andere kant van de straat.
5 000 euro moet er worden neergelegd voor een plekje in de Lekdreef.
Ter illustratie: de gemeente Tessenderlo vraagt 2 000 euro voor een
plaats aan de overkant. Even lekker ijs, hoor.
Slotsom: De N-VA had die huurprijs graag wat lager gezien, al is het
maar omdat het om kleine plaatsen gaat die minder goed gelegen zijn
en waar geen bevoorradingswagen kan staan.

N-VA blijft in bres voor
Vlindertuin
N-VA-raadslid Hans Verboven pleitte meermaals voor een verbeterde verkeerssituatie aan
de kleuter- en basisschool De Vlindertuin in
Averbode. Op zijn voorstel werd al een gedeeltelijk parkeerverbod ingericht in de Boonstraat
wat de circulatie vergemakkelijkt.

“ Veiligheid begint bij ons eigen
gedrag.” - Hans Verboven

Nu trekt het oudercomité van de Vlindertuin
aan de alarmbel. Door het verdwijnen van vele
parkeerplaatsen in de Lekdreef en rond de abdij
wordt het gevoelig drukker en onveiliger. En
het seizoen moet nog beginnen. Soms staat de
school- en scoutsparking vol met bussen van

toeristen. Het oudercomité bezorgde Hans
Verboven en het college heel wat constructieve
voorstellen zoals een tijdelijke eenrichting tijdens afzet-en ophaaluren, effectieve politiecontrole en verbalisering, verplaatsen van parkingborden, een wandelpad naar abdijparking en
schuine parkingstroken. Het zijn dingen waar
we allemaal achter kunnen staan.
“Structurele maatregelen zijn nodig en de stad
doet wat ze kan. Maar ook wijzelf moeten elke
dag opnieuw beseffen dat een veiligere situatie
begint met ons eigen gedrag. Sensibilisering
en elkaar durven aanspreken hoort daar ook
bij. Alleen samen kunnen we voor een veiligere omgeving zorgen. Durf het voorbeeld te
geven!”, roept Hans Verboven op.

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

/

/

