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N-VA wil snel bewonerskaarten voor
blauwe zones
Compleet onverwacht en onaangekondigd moesten de inwoners van het
centrum van Scherpenheuvel per brief vernemen dat het grootste deel
van het stadscentrum een blauwe zone wordt.

N-VA wil geen
aparte islamitische
begraafplaats
Op de laatste gemeenteraad
voor de zomervakantie legde de
meerderheid het voorstel op tafel
om een apart perceel in te richten
voor moslims op de begraafplaats
van Schoonderbuken. De N-VA
stemde tegen.
N-VA-raadslid Hans Verboven:
“Als een moslim wil begraven
worden volgens bepaalde
specifieke richtlijnen, dan
hebben we daar in principe
geen probleem mee. Zolang
dat past binnen het wettelijk
kader en we niet raken aan
het unieke karakter van onze
begraafplaatsen. Het voorstel om
een apart perceel voor moslims
in te richten, gaat echter enkele
stappen te ver.”
“We willen geen aparte
zwemuurtjes voor moslims,
waarom zouden we dan voor
aparte begraafplaatsen zijn?”,
voegt voorzitter Xavier Lesenne
toe. ”In onze samenleving is
iedereen gelijk, ook op onze
begraafplaatsen. We willen geen
segregatie.”
N-VA Scherpenheuvel-Zichem

Ondertussen klagen ook
de inwoners van Zichem
steen en been over het feit
dat ze een parkeerschijf
moeten zetten. De getroffen omwonenden vragen
bewonerskaarten, maar
daar wil het stadsbestuur
niet van weten. Voorlopig,
want nu steken de plannen
voor betalend parkeren
toch weer de kop op.

Protest middenstand?
‘Even wachten’

opbrengen, kon zelfs een studiebureau niet
met zekerheid zeggen. De N-VA blijft bij
haar standpunt: de randparkings moeten
gratis blijven.

Een tijdje geleden leek het er nog op
dat het stadsbestuur haar plannen voor
betalend parkeren had opgeborgen, maar
niets is minder waar. Officieel wacht het
bestuur ‘tot er geen protest meer komt
van de middenstand’. De N-VA vindt
het spijtig dat het bestuur dit protest niet
ernstig neemt.

Bewonerskaarten, ook in Zichem

Ondertussen ontvouwt het CD&VOpen Vld-bestuur haar plannen: met de
invoering van de blauwe zone wil men de
bezoekers zo veel mogelijk naar de randparkings leiden. Om dan die randparkings
betalend te maken. Hoeveel dat zou

Voor de bewoners van Zichem is de
invoering van de blauwe zone zonder
gratis bewonerskaarten onbegrijpelijk. Het
was de meest gehoorde kritiek van inwoners die enkele weken geleden op de markt
van Zichem naar ons pop-upcafé kwamen
afgezakt: ‘geef ons bewonerskaarten’. De
N-VA schaart zich volmondig achter deze
vraag.

MIS HET NIET! DE LEKKERE EN GEZELLIGE ZOMERBARBECUE
Schrijf u in via onze bestuursleden
ZONDAG
(www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem),
20 augustus
bel naar 0477 86 23 06 of mail naar
van 16 uur tot 20 uur
scherpenheuvel-zichem@n-va.be
Zaal Concordia
(achter de kerk
in Testelt)
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Kom uw gedacht zeggen

N-VA Pop-up Café
In mei organiseerden we onze tweede Pop-up
Café, deze keer op het marktplein van Zichem.
We konden alweer rekenen op mooi weer en veel
geïnteresseerden. We waren de dagen ervoor dan
ook in heel Zichem langs geweest om de mensen
persoonlijk uit te nodigen.
Fijn dat u zo uw mening met ons komt delen. We
noteerden enkele mooie voorstellen, vooral om het
centrum van Zichem leefbaarder te maken. Voorstellen
die ongetwijfeld hun weg gaan vinden naar ons verkiezingsprogramma van volgend jaar.
Wilt u er ook eens bij zijn? Ons volgende Pop-up Café
houden we in Scherpenheuvel-centrum. Hou onze website en uw brievenbus in de gaten. Of beter nog: maak
even tijd voor een babbel als we aan uw deur staan.

Vlaanderen op kop!

N-VA Scherpenheuvel-Zichem verraste
alle inwoners die op 11 juli de Vlaamse
vlag uithingen met een leuk geschenkje:
een originele wielerpet.
Hebben we uw vlag gemist?
Of wilt u ook gewoon zo’n leuke pet?
Stuur ons een berichtje op
scherpenheuvel-zichem@n-va.be
en wij bezorgen er u eentje.
(zolang de voorraad strekt!)

Straks megakippenkwekerij vlak
naast inwoners Schoonderbuken?
Het stadsbestuur van
Scherpenheuvel-Zichem gaf een
negatief advies over de mogelijke
komst van een megakippenkwekerij
in Bekkevoort, aan de grens met
Schoonderbuken. De stad is dan
wel niet bevoegd, toch is het signaal
welkom voor de vele ongeruste
bewoners van de Houwaartstraat en
omliggende straten, die ongetwijfeld
veel hinder zouden ondervinden.

scherpenheuvel-zichem@n-va.be

De bewoners hadden de kat de bel
aangebonden en organiseerden zich
in een buurtcomité. Bij de eerste
vergadering waren ook enkele
vertegenwoordigers van N-VA
Scherpenheuvel-Zichem aanwezig.
We blijven de situatie opvolgen en
onderzoeken mee of de gemeente zich
wettelijk kan verzetten tegen de komst
van de megakippenkwekerij.

Dit moet u ook nog
weten
 Zaal Familieheem in
Schoonderbuken wordt nu ook
opgenomen in de lijst van stadszalen.
Dat was al lang een vraag van de N-VA.
 Het stadsbestuur heeft eindelijk
de eerste stap gezet naar een nieuwe
locatie voor de stadsmagazijnen. Ook
hier drong de N-VA, bij monde van
gemeenteraadslid Marc Van Torre, al
lang aan op een oplossing.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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N-VA Scherpenheuvel-Zichem ruimt zwerfvuil
N-VA Scherpenheuvel-Zichem organiseerde in mei een
zwerfvuilopruimactie. We trokken langs verschillende
straten in onze gemeente en ruimden op enkele uren tijd
zomaar eventjes tien zakken vol zwerfvuil.
Een nuttige actie dus, vindt N-VA-gemeenteraadslid Allessia Claes: “Een propere gemeente is een fijne gemeente. Onze
gemeentediensten doen hun best, maar kunnen onmogelijk
overal tegelijk zijn. Daarom helpen we graag een handje.”
De N-VA wijst echter op ieders verantwoordelijkheid: “Een
propere gemeente begint bij onszelf. Als we juist handelen en
geen vuil achterlaten op het openbare domein, maakt dat al een
wereld van verschil!”

De achterkamers van de gemeentepolitiek
Wat doen de politieke vertegenwoordigers
van onze gemeente in de bestuursraden
van de vele intercommunales waar de stad
in vertegenwoordigd is? Niet bijster veel,
zo stel N-VA-gemeenteraadslid Marc Van
Torre vast. En dat is spijtig. “Intercommunales zijn nuttige instrumenten om de
vele taken van gemeenten over te nemen
en efficiënter uit te voeren. Politieke
controle is daarbij nodig, want uiteindelijk
gaat het om veel centen. Onze centen. We
merken echter dat veel van onze lokale
vertegenwoordigers gewoon afzakken naar
die bestuursraden zonder ook maar één
vraag te stellen”, aldus Marc Van Torre.

CIPAL (de overkoepelende organisatie
rond onder meer IT-toepassingen). Die
organisatie staat zelf in voor de bekostiging van de pensioenen van haar werknemers, maar als het geld op is, moet de
gemeente bijspringen. Vragen of opmerkingen hierover? Niets.

Zo zit er iemand van de meerderheid van
onze gemeente in de bestuursraad van

Marc Van Torre besluit: “Mandaten in
intercommunales worden nog te veel

In de raad van bestuur van Ecowerf had
men het over afvaltransport over water. Een nobel principe, maar wel met
f inanciële implicaties voor de stad. Toch
stemde de afgevaardigde van onze stad
gewoon mee, zonder dat het schepencollege op de hoogte was.

Afdelingsvoorzitter en OCMW-ra
adslid Xavier Lesenne en
gemeenteraadslid Han s Verboven reden
in het Hemelvaartsweekend
mee met de 1000 km voor Kom op tegen
Kanker, de langste fietstocht
van Vlaanderen. Per dag rijdt het pelot
on 250 km door Vlaanderen
om geld in te zamelen voor het onde
rzoek tegen deze vreselijke ziekte. Beide heren zaten een hele dag
in het zadel, van Mechelen naar
Bocholt en terug. Voor Xavier Lesen
ne was het al zijn zevende deel
name. In totaal zamelde de N-VA meer
dan 25 000 euro in.

beschouwd als troostprijsjes of cadeautjes
voor gemeenteraadsleden in de meerderheid. Deze mensen hebben echter een
grote verantwoordelijkheid. Uiteindelijk
gaat het steeds om veel geld, van de belastingbetaler. Een beetje serieuze controle
zou dan toch wel mogen, niet?”
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

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

/

/

