
Verder werken voor 
Scherpenheuvel-Zichem

Het moeilijke jaar 2020 ligt net achter ons 
en de nieuwe lente ging al van start. Toch 
blijft het coronavirus ons leven beïnvloe-
den. Opnieuw zitten we in een soort van 
lockdown, weg van familie en vrienden. 
We hopen dat u en uw familie allemaal in 
goede gezondheid verkeren. 

Intussen blijft N-VA Scherpenheuvel-
Zichem verder werken. Oppositie voeren 
‘vanuit ons kot’ is niet hetzelfde, maar 
het houdt ons niet tegen om eigen 
constructieve voorstellen te lanceren 
op de gemeenteraad en de vinger aan 
de pols te houden wat betreft de 
coronacrisis in onze stad. 

We missen oprecht het contact met onze 
leden en sympathisanten. Het is intussen 
al even geleden dat we nog een evene-
ment mochten organiseren en u persoon-
lijk konden ontmoeten. De opstart van de 
vaccinaties biedt alvast een lichtpuntje 
en hopelijk volgen er nog meer positieve 
zaken in 2021. Samen komen we erdoor.

Hebt u vragen of een suggestie? 
Laat het ons weten via 
scherpenheuvel-zichem@n-va.be.

Hou het gezond, maar blijf vooral 
verbonden met elkaar!

Allessia Claes
Fractieleidster en Vlaams Parlementslid

N-VA steunt vraag naar nieuw skatepark (p. 2) Stadsbestuur weigert koppels te trouwen in openlucht (p. 3)

De laatste dag van 2020. Zonder koekenzingen, zonder groot feest met veel 
vrienden en familie. We moeten het zeggen zoals het is: wat een moeilijk jaar 
hebben we gehad! Alle goede, mooie, solidaire en warme initiatieven van 
zovele goede en warme mensen ten spijt. 2021 wordt beter. De vaccins geven 
ons opnieuw hoop. We gaan naar het einde van de coronatunnel.

Klein gebaar, groot resultaat
Veerkracht is het trefwoord: voor uzelf, maar ook voor de mensen om u heen. 
Niet meegaan in de gecultiveerde klaagzang van de media. Benoem de feiten, 
maar verspreid ook positiviteit. Elkaar steunen en vooruithelpen, niet bij de 
pakken blijven neerzitten. Maak een plan dat wel kan en relativeer de zaken. 
Bel elkaar, zelfs al doet u dat niet graag of vaak. Stuur een sms’je, al is het maar 
met een grapje om elkaar wat op te beuren. Kleine dingen, grote effecten.

Zorg voor elkaar
Daarom willen wij voor 2021 oproepen: “Toon wat Vlaamse veerkracht 
betekent”. Vind in 2021 de wil en kracht om u te engageren en te zorgen voor 
de mensen rondom u die het moeilijk hebben. Vind de warmte en liefde om uw 
familie en geliefden een warme en veilige thuis te geven. Sta elke ochtend op 
met de overtuiging dat deze nieuwe dag beter zal zijn dan gisteren. 

Hou vol. Dan komt alles goed. 

Het bestuur van N-VA Scherpenheuvel-Zichem

Toon uw Vlaamse veerkracht
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 18 maart.



N-VA steunt vraag naar nieuw skatepark
Begin dit jaar ondertekenden zo’n 500 jongeren een online petitie die het stads- 
bestuur vraagt om werk te maken van een nieuw skatepark dat beantwoordt aan de 
noden van vandaag. Gemeenteraadslid Pieter Boudry peilde op de gemeenteraad 
van februari naar de plannen voor een nieuw skatepark in Scherpenheuvel-Zichem. 
“Er is namelijk een enorme nood aan nieuwe openlucht- en sportinfrastructuur 
voor onze jongeren, iets wat al meermaals werd aangekaart, zowel in het N-VA- 
verkiezingsprogramma als in de conclusies van de stadsmonitor.” 

Het antwoord van de schepen van Jeugd 
stelde teleur. Die gaf toe dat de huidige 
twee skateparken niet meer up-to-date zijn 
en liet weten dat een nieuw, uitgebreider 
skatepark deel zou uitmaken van de plan-
nen voor het nieuwe stadspark aan de site 
van het zwembad/den Egger. Niets nieuws 
onder de zon, dus. Geen concrete plannen, 
geen vooruitgang. Het budget voor een 
skatepark dat initieel in het meerjarenbud-
get stond ingepland voor 2021, werd uit-
gesteld. De jongeren zijn ontgoocheld over 
de extreme traagheid en onwelwillendheid 
van ons stadsbestuur om werk te maken 
van een deftig skatepark. Keer op keer 

wordt onze jeugd met een kluitje in het 
riet gestuurd. De roestige stilstand van 
Scherpenheuvel-Zichem is hemeltergend.

Luister naar onze jongeren
Het stadsbestuur beloofde opnieuw om 
alsnog dit jaar de omliggende gronden te 
verwerven en een ontwerper aan te stellen 
voor de opmaak van een globaal inrich-
tingsplan. Maar ze geven nu al mee dat het 
project niet van vandaag op morgen gere-
aliseerd zal zijn. De enige concrete belofte 
was dat het onderhoud van de toestellen 
van beide verouderde skateparken wel 

zal doorgaan. Tja, alsof dat veel gevraagd 
is. Tot slot wil het bestuur inzetten op 
mobiele toestellen voor de deelgemeenten. 
Iets wat letterlijk níemand gevraagd heeft, 
integendeel. “Ach, luisteren naar de jonge-
ren, wanneer gaan ze het wel leren? Met de 
N-VA blijven we ze alvast een stem geven”, 
besluit Pieter Boudry.

Nicky Moes versterkt N-VA-bestuur
N-VA Scherpenheuvel-Zichem verwelkomt met Nicky Moes een 
nieuw bestuurslid. Nicky is geboren in Bonheiden. Na vele om-
zwervingen – onder andere in het Franse Clairoix en het Limburgse 
Schulen – leerde ze via een vriendin haar huidige man uit Zichem 
kennen. Met hem woont ze nu al zes jaar in Zichem. Samen hebben 
ze een zoontje van drie jaar. 

Nicky is een gedreven en ondernemende vrouw. Ze werkt als  
verkoopster bij Chocolat’s Bakkerij in Diest en is zelfstandig  
schoonheidsspecialiste in bijberoep (Beauty in Balance). Bovenop  
die twee jobs pikt ze ook haar nieuwe politieke interesses op.

Verschil maken voor onze inwoners
Sinds november 2020 is ze mee in 
de boot gestapt met het bestuur 
van N-VA Scherpenheuvel-Zichem. 
Veiligheid vindt Nicky heel 
belangrijk, daarom zal ze zich 
inzetten om van Scherpenheuvel- 
Zichem een veilige stad te maken. 
Daarnaast wil ze zich engageren 
als stem voor onze inwoners. “Ik 
vind het belangrijk dat er geluis-
terd wordt naar de bezorgdheden”, 
zegt Nicky. “Wat vinden onze 
inwoners belangrijk in onze stad? 
Samen met de N-VA wil ik me 
inzetten voor de gemeenschap  
en zo het verschil maken in  
Scherpenheuvel-Zichem.”

Sterke vrouwen bij N-VA 
Scherpenheuvel-Zichem
8 maart was het Internationale Vrouwendag. 
Een dag om ongelijkheid op alle vlakken aan te 
kaarten, maar ook een gelegenheid om de straffe 
vrouwen in ons bestuur in de bloemetjes te zetten. 
V.l.n.r.: Annelies Ooms, Marleen Stevens, Nicole 
Celis, Hendrika Schools, Allessia Claes, Nicky 
Moes en Carine Baers.

 “Een skatepark dat beantwoordt aan de 
noden van vandaag, is dat nu echt te veel 
gevraagd?”, vraagt gemeenteraadslid Pieter 
Boudry zich af. 

scherpenheuvel-zichem@n-va.be
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De vergeten straten van Okselaar
De Brabantsebaan, de Vorststraat en de Pastoor Brissacstraat  
zijn in zeer slechte staat en vragen om dringende maatregelen. 
N-VA-bestuurslid Hendrika Schools, zelf inwoner van Okselaar, 
zegt dat de bewoners van deze straten zich achtergesteld voelen  
als het op onderhoud van de wegen aankomt.

Volgens gemeenteraadslid Alex 
Van Nijlen zijn de oorzaken terug 
te vinden in het structureel gebrek 
aan financiële middelen, onder-
houd en vernieuwing. Bij dezen 
roepen de inwoners en de N-VA 
op om dringend werk te maken 
van de vergeten en kapotte straten 
van Okselaar.

Maak van de adviesraden  
een échte spreekbuis van 
onze inwoners
“Een dozijn commissies en raden geeft advies aan het 
stadsbestuur. Maar wat heb je eraan als hun adviezen niet 
terug te vinden zijn op de website van de stad?”, vraagt 
Luc Vanhove zich af. Hij is zelf lid van het beheersorgaan 
Culturele Infrastructuur. 

Gedragen beslissingen?
Voor inwoners is het niet duidelijk of er al dan niet advies 
werd gegeven aan het stadsbestuur. Het bestuur maakt er 
nochtans gretig gebruik van om beslissingen te laten dragen 
door de commissies en raden, en dus door de inwoners. 

Een goed bestuur zorgt er evenwel voor 
dat alle inwoners de verslagen en 
adviesbesluiten kunnen inkijken. 
Vandaag een gemis, morgen een 
werkelijkheid?

Efficiënt gebruik van subsidies op vraag van N-VA
Elk jaar opnieuw, bij de voorstelling van het budget door het stadsbestuur, hamert de N-VA erop dat dit stadsbestuur te weinig 
gebruikmaakt van de beschikbare subsidies op hogere administratieve niveaus. “Doe er iets aan. Laat de kansen niet liggen en 
duid een ambtenaar aan, die verdient zijn loon extra terug.” Nu is het zover. 

In december vorig jaar, in alle stilte en zonder te veel tromgeroffel, besliste het schepencollege om de software ‘Subsidiemanager’ aan 
te kopen. Met die tool kan het stadsbestuur bestaande subsidies efficiënt opvolgen, maar ook nieuwe relevante subsidies opsporen. 

Geduld wordt opnieuw beloond. De tactiek van de verbrande aarde komt weer tot uiting bij dit bestuur: “Een goed idee van de 
oppositie. Leg het een paar jaar in de schuif, tegen dan is iedereen het vergeten.” Het geheugen van de N-VA is evenwel sterk. Onze 
voorstellen worden vlotjes overgenomen. Nu uitkijken naar de resultaten.

Stadsbestuur weigert koppels te trouwen in openlucht
“Trouwen in openlucht kan in Scherpen-
heuvel-Zichem, maar het bestuur met 
CD&V en Open Vld wil niet”, zegt fractie- 
leidster Allessia Claes teleurgesteld. Het 
N-VA-voorstel werd op de gemeenteraad 
van februari weggestemd. “Techniek en 
administratie primeren boven het mogelijk 
maken van een mooie huwelijksceremonie in 
openlucht. Als het in vele andere gemeenten 
en steden kan, zoals Diest, Glabbeek en 
Lubbeek, waarom dan niet bij ons?”

Verbaasd over ‘nee-woord’
Niet alleen was dit voor heel wat koppels 

een goede oplossing om hun huwelijk  
coronaveilig te laten plaatsvinden, maar het 
is ook een uniek en romantisch concept. 
“Ik ben dan ook verbaasd dat het stads- 
bestuur het ‘nee-woord’ geeft op ons 
mooie voorstel. Met een kleine moeite 
hadden ze dit wel kunnen organiseren 
voor onze verliefde koppels. Een gemiste 
kans!”, besluit Allessia.

We roepen het stads- 
bestuur nogmaals op om 
zijn positie over trouwen 
in openlucht te herzien.

 “Dat onze verliefde koppels niet 
in openlucht mogen trouwen, is een 
gemiste kans”, vindt fractieleidster 
Allessia Claes.

 “De inwoners van Okselaar 
verdienen beter dan kapotte 
straten”, zeggen bestuurslid 
Hendrika Schools en gemeente-
raadslid Alex Van Nijlen.

Luc Vanhove, bestuurslid
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


