
Woord van de voorzitter

Een nieuw afdelingsbestuur, een 
nieuwe drive. Dat hebben de leden 
van de gemeenteraad al aan den lijve 
ondervonden. De vragen en voorstellen 
van onze fractie doen menig schepen 
zweten. Er is in onze gemeente heel wat 
om aan te kaarten of onder de aandacht 
te brengen:
•  stoma- en incontinentiepatiënten 

moesten twee jaar wachten op een 
tegemoetkoming voor hun hoge 
afvalkosten;

•  als de oppositie niet vraagt naar meer 
zitbanken en speeltuintjes, blijven 
onze inwoners op dat vlak in de kou 
staan;

•  we krijgen geen degelijk overzicht van 
wat de pandemie en de energiecrisis 
ons kosten;

•  het huidige bestuur wimpelt voor-
stellen van de oppositie af, om ze 
vervolgens als eigen idee goed te 
keuren en uit te voeren (het verhaal 
van de gele dozen);

•  de gemeente koopt gronden aan voor 
een duizelingwekkend bedrag, maar 
weet nog niet wat ermee te doen.

Het is tijd voor verandering. Het is tijd 
voor een nieuw beleid. Een welover-
wogen, doordacht en daadkrachtig 
beleid! Daarvoor hebben we u nodig. 
We willen u graag ontmoeten en luisteren 
naar uw vragen, noden en wensen. We 
willen in gesprek gaan met iedereen die 
van onze gemeente een nog aangenamere 
plek wil maken. Kijk op onze web- en 
Facebookpagina voor datum, uur en 
locatie.

Jan Van Nijlen
Voorzitter

Allessia Claes bezoekt sociaal 
tewerkstellingsproject De Vlaspit 
Op 27 september bracht Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid 
Allessia Claes een bezoek aan het sociaal tewerkstellingsproject De Vlaspit. 
Dat deed ze in het kader van de Voka-zomerstages. “Een sociaal tewerkstellings-
project in mijn eigen stad is een gedroomde match”, zegt ze.

In het Vlaams Parlement is Allessia 
geboeid door de Vlaamse sociale 
economie, de maatwerkbedrijven – de 
vroegere beschutte werkplaatsen – en de 
lokale diensteneconomie. Een bezoek 
aan het sociaal tewerkstellingsproject 
De Vlaspit in Scherpenheuvel stond 
daarom hoog op haar verlanglijstje. 

De Vlaspit begeleidt personen die niet 
onmiddellijk terechtkunnen op de 
reguliere arbeidsmarkt om zich profes-
sioneel te ontplooien. “De mogelijkheid 
om een dag stage te lopen in De Vlaspit 
is iets bijzonders. Enerzijds het is een 
uitstekend moment om de werking en 
de werknemers te leren kennen. Het is 
duidelijk dat zij hoog kwalitatief werk 
leveren en barsten van de creativiteit en 

flexibiliteit. Anderzijds heb ik gezien 
welke sociale impact zij hebben op onze 
stad en daarbuiten. En dat is indruk-
wekkend”, zegt Allessia Claes.

Allessia Claes liep een dag stage in De 
Vlaspit. Dat het project een duidelijke 
meerwaarde heeft, staat buiten kijf.

Benefietdiner Oekraïne 
was groot succes
Het bene� etdiner dat N-VA Scherpen-
heuvel-Zichem op 10 juni organiseerde 
ten voordele van de slachto� ers van 
de oorlog in Oekraïne was een groot 
succes. We doneerden de opbrengst van 
1.063,17 euro  integraal aan de acties 
van promoteukraine.org.

Restaurant Leeuw van Vlaanderen aan 
de basiliek in Scherpenheuvel was goed 
gevuld. Onze voorzitter Jan van Nijlen 
leidde de gastsprekers Mark Demesmaeker 
en Theo Francken in. De aanwezigen 
hoorden een ooggetuigenis van iemand 

die de gruwel ter plaatse heeft kunnen 
vaststellen en een uitgebreide uiteenzet-
ting over de geopolitieke gevolgen van 
de oorlog. Het was een leerrijke avond.

Scherpenheuvel-Zichem
scherpenheuvel-zichem@n-va.be N-VA Scherpenheuvel-Zichemwww.n-va.be/scherpenheuvel-zichem
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Jan Van Nijlen, Voorzitter
Jan zit middenin het verenigings-
leven van Scherpenheuvel-Zichem 
en is voorzitter van de sportraad en 

ondervoorzitter van KBBC-Clem.

Allessia Claes, Ondervoorzitter
Allessia is de politieke topspits van 

onze afdeling. Zij zetelt in het Vlaams 
Parlement en de Senaat en is 

fractievoorzitter in de gemeenteraad.

Alex Van Nijlen
Secretaris en gemeenteraadslid

René Jacobs
Penningmeester en lid van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst

Annelies Ooms
Gemeenteraadslid

Pieter Boudry
Gemeenteraadslid

Lieven Simon
Gemeenteraadslid

Wesley Danckaerts
Bestuurslid

Wesley Venstermans
Bestuurslid

PASTADAG
Onze pastadag op 16 oktober 
was een groot succes. 

Bedankt aan alle aanwezigen en vrijwilligers!

Nieuw bestuur Onze leden kozen onlangs een nieuw 
bestuur. We stellen hen graag aan u voor.

scherpenheuvel-zichem@n-va.be
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Berichten uit de gemeente- en OCMW-raad
N-VA keurt aankoop grond voor 720.000 euro niet goed
Op de gemeenteraad van september was de N-VA de enige partij 
die de aankoop van gronden voor een bedrag van 720.000 euro 
niet goedkeurde. Nochtans hadden we daarvoor onze redenen:
•    er is geen een extern en objectief schattingsverslag;
•    de externe adviezen waarnaar de burgemeester verwees, zijn 

niet beschikbaar.

Als de stad dergelijk hoog bedrag wil betalen voor een stuk 
grond, dan verwachten we dat die aankoop weloverwogen en 
doordacht is. Natuurlijk willen we een mooi stadspark, maar 
alleen wanneer we dat kunnen kopen aan een objectief correcte 
prijs. En daarover was tijdens de gemeenteraad geen duidelijk-
heid.

Noteer volgende activiteiten in uw agenda:

Meer info volgt later.

8JANUARI: 
Ledenvergadering

26MAART: 
Erfgoedwandeling in Zichem

Tegemoetkoming afval incontinentiemateriaal
Er is goed nieuws voor personen die meer afval produceren door het gebruik van incontinentiemateriaal. In oktober 2020 stelde 
N-VA-raadslid Alex Van Nijlen voor om voor die patiënten een tegemoetkoming te voorzien. Sindsdien legden we dat voorstel her-
haaldelijk op tafel. Met resultaat: op de OCMW-raad van 22 september werd het voorstel eindelijk goedgekeurd.
Concreet:
•    De financiële tussenkomst bedraagt forfaitair 75 euro per persoon per kalenderjaar vanaf januari 2022.
•    De financiële tussenkomst wordt uitbetaald op de Diftar-rekening van de betrokken persoon of van 

het betrokken gezin.
•    De tussenkomst moet jaarlijks aangevraagd worden bij het OCMW.
We zijn ontzettend blij dat het bestuur eindelijk oren heeft naar ons voorstel.

25.000 euro voor ontwikkelingssamenwerking: geen bewijsstukken nodig 
N-VA-raadslid Alex Van Nijlen stelde de vraag waarom verenigingen die rond ontwikkelingssamen-
werking werken geen boekhouding moeten voorleggen om in aanmerking te komen voor subsidies. Elke 
sport- en cultuurvereniging in Scherpenheuvel-Zichem is verplicht om een boekhouding voor te leggen 
en uitgaven te staven met bewijsstukken. Als ze dat niet doen, komen ze niet in aanmerking voor subsi-
dies. Blijkbaar geldt die regel niet voor iedereen.

Alex Van Nijlen

Meldpunt senioren in nood
N-VA-gemeenteraadslid Pieter Boudry stelt voor om de zorgtaak van de stad te 
versterken met een nieuw meldpunt 'Senioren in nood'. “Zo kunnen omwonenden, 
buren, mantelzorgers … die opmerken dat ouderen thuis aan het verkommeren 
zijn, melding maken van een zorgwekkende situatie”, zegt hij. Het voorstel werd 
positief onthaald en zal verder onderzocht worden.

Pieter Boudry

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting

BEL FRA SVK IT SPA EMU NED SVN DUI FIN OOS GRI POR LUX ZWE DK ZWI IER NOR

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


