N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...
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De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Gratis stemadvies
Onze spaghettidag op 27 april in
Messelbroek was een groot succes.
Het is fijn dat zoveel leden en sympathisanten onze afdelingswerking
steunen.

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

10 procent van onze opbrengst werd
aan Kom op tegen Kanker gestort. De
rest van het geld gebruiken we om de
afdelingswerking te betalen (onder
andere dit blaadje).

HET KAN ANDERS

Een paar weken geleden gaf Laurette
Onckelinx zowaar gratis stemadvies
aan alle Vlamingen: “We moeten er
alles aan doen om de N-VA uit een
volgende federale regering te houden”, zei la Onckelinx in een interview.

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

"Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt."

WE MOETEN VOORUIT

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

Duidelijker kan niet. Wees gerust dat
alle traditionele partijen er ook zo
over denken. U kan hen lik op stuk
geven op 25 mei 2014.
Maar dat is nog even ver van uw bed.
Ondertussen werken wij voor u verder in de gemeente- en OCMW-raad.
Dat verloopt niet zonder slag of stoot,
zoals u hiernaast kan lezen. Maar wij
zitten er dan ook niet voor de gezelligheid. Wij zitten daar voor u.
Ik wens u een
leuke vakantie
en een lange,
warme zomer.

Zo maak je de oppositie monddood
Met onze gemeentefinanciën gaat het van kwaad naar
erger. Een sereen maar diepgaand debat is nodig. Maar
de meerderheid gaat dat debat uit de weg. De vraag van
de oppositie voor een aparte commissie Financiën werd
van tafel geveegd. Erger nog: in het nieuwe huishoudelijke reglement wordt de oppositie monddood gemaakt.
Onze dramatische financiële toestand moet aangepakt
worden. Het is makkelijker om schulden te maken dan
Hans Verboven
N-VA-gemeenteraadslid
ze weer weg te werken. Daarom wilde de N-VA meedenhans.verboven@n-va.be
ken en helpen. Zonder politieke spelletjes te spelen. Op
de vorige gemeenteraad lanceerden we met de andere
oppositiepartijen een voorstel om een aparte commissie voor Financiën op te
richten.

Geen pottenkijkers

Zo had men op een rustige manier met experts van alle fracties aan goede oplossingen kunnen werken. CD&V en
Open Vld hadden hier geen oren
naar. Ze kunnen het allemaal zelf
beter, denken ze, en willen onze mening zelfs niet weten. Of: liever geen
pottenkijkers, aub.

Geen Vlaamse thema’s

In het nieuwe huishoudelijke reglement van de gemeenteraad werd na
de besprekingen heimelijk nog een
De meerderheid discussieert liever niet
paragraaf binnengesmokkeld. Alles
teveel met de oppositie.
wat niet tot de enge bevoegdheid van
de gemeente behoort, mag niet meer behandeld worden. In de praktijk betekent
dit dat we zaken die de Vlaamse autonomie aanbelangen, maar waarop de gemeente strikt genomen niet kan ingrijpen, niet meer mogen bediscussiëren.
Deze paragraaf moet voorkomen dat de meerderheid nog in haar hemd wordt
gezet, zoals met de discussie over de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap
waarbij men plat op de buik gaat voor de Franstaligen.
Het kan ook anders – het kan ook op onze manier.

Xavier Lesenne
Voorzitter
xavier.lesenne@n-va.be

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

Vergeet onze barbecue niet op 29 juni!
Zaal Concordia in Testelt, van 16 tot 20 uur.
Meer informatie op www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

Scherpenheuvel-Zichem zinkt weg in schuldenmoeras

Zwemmen in Scherpenheuvel-Zichem ... niet voor iedereen

De totale schuld van Scherpenheuvel-Zichem bedraagt nu al meer
dan zestig miljoen euro. Voor onze gemeente heeft men zelfs de
schuldgrafieken voor Vlaamse gemeentes breder moeten tekenen.
We pasten er niet meer op. De schuld per inwoner (van baby tot
bejaarde) bedraagt ondertussen ongeveer 
2 500 euro.

U wil als inwoner van onze gemeente graag lekker
gaan zwemmen in ons gemeentelijk zwembad? Na de
werkuren is dat haast onmogelijk. De N-VA vindt dat
ongehoord en vraagt een eerlijker schema.

verlies 128 500
euro, zonder de
personeelskosten!”

“Werkende ouders moeten haast een dag verlof nemen
willen ze met de kroost gaan zwemmen”, aldus N-VA-gemeenteraadslid René Jacobs. “Het
is ongehoord dat men alle weekdagen vanaf 19 uur verplicht is
om baantjes te zwemmen. Men
zou toch minstens één avond per
week het vrij zwemmen kunnen
toelaten tot 21 uur.”

In dat opzicht is
het volgens René
misschien geen
slecht idee om
het hele plaatje
te bekijken. “Hoe
meer mensen
gebruik kunnen
maken van het
zwembad, hoe
hoger de inkomsten.”

Vooral de laatste zes jaar staken CD&V en Open Vld zoveel geld in
betonnen projecten dat we bijna 51 jaar moeten afbetalen. Als we
geen euro meer bij lenen zijn onze kleinkinderen misschien tegen
2065 schuldenvrij.

Sinterclaes

De burgemeester gelooft dat de schuld van onze gemeente te wijten
Als dit meisje in Scherpenheuvel-Zichem
is aan de slechte economische toestand en de financiële crisis. Maar
zou wonen, droeg ze nu al 2 500 euro
de andere gemeentes doen het bijlange niet zo slecht als wij. “De
schuld.
oorzaken voor het schuldenmoeras zijn de sinterklaaspolitiek van de
meerderheid en de vele betonnen prestigeprojecten her en der. Er is een gebrek aan kennis en
discipline bij de bestuursploeg”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Marc Van Torre.

Geen geld, geen visie

Marc Van Torre
N-VA-raadslid
marc.vantorre@n-va.be

Het resultaat van de bestuurskunde van de burgemeester en zijn ploeg kennen we ondertussen. Marc Van Torre: “Deze meerderheid heeft geen visie. Het schepencollege gaat nu op alles
besparen – behalve op zichzelf – en alles meer belasten. Want goed bestuur moet goed betaald
worden, vindt onze burgemeester. Voor het stadspersoneel geldt er een aanwervingsstop en gepensioneerden worden niet vervangen. Zo verhoogt de werkdruk en komt de dienstverlening
naar de burger onder druk te staan. U verdient als inwoners beter.”

Wateroverlast Plaats Vondel: oplossing in het verschiet

Na een jaar van miserie met wateroverlast kregen de omwonenden van Plaats Vondel in Testelt eidenlijk goed
nieuws. De afvoerbuizen worden in hun oorspronkelijke staat hersteld. In ons vorige blaadje kaartten we deze problemen nog eens aan. Blijkbaar deden we dat niet tevergeefs.

Een ‘kaarske’ branden tegen inbraak
U leest tegenwoordig wel bijna dagelijks berichten over inbraken en diefstallen in onze gemeente. We kampen
met een ware criminaliteitsgolf. Wist u dat de zware diefstallen uit gebouwen vorig jaar met 39 procent toenamen? Er is bijna een verdubbeling van het aantal feiten tussen 2004 en 2012! Dat zou toch aanleiding tot actie
moeten geven.

wablief?

We hoorden op de politieraad echter de uitleg dat het zo erg nog niet is, want ‘we
maken een logische inhaalbeweging tegenover de andere gemeentes in het arrondissement’. Met andere woorden: omdat het hier vroeger zo veilig was, is het normaal dat de
toename zo groot is. Wablief?
Op de site van onze politiezone kan u het jaarverslag lezen en de gegevens van inbraken, geweldplegingen en ongevallen per deelkern en zelfs per straat bekijken. Zo weet
u hoeveel kans u heeft om binnenkort ook ongewenst bezoek te krijgen. Onze burgemeester moet dringend wakker worden. Een ‘kaarske’ branden volstaat immers niet
meer.

Wanneer echte aanpak?

De N-VA wil dat lokale besturen en politiezones initiatieven nemen om buurtinformatienetwerken (BIN) of buurt
observatienetwerken (BON) te promoten en inwoners ertoe aan te zetten om deze samenwerking met de lokale politie
op te starten. Dat draagt bij tot meer sociale cohesie, controle en vooral meer veiligheid.

scherpenheuvel-zichem@n-va.be

De N-VA stelt alvast voor om ook
de inwoners te betrekken bij het
opstellen van een uurrooster. We
betalen er belastingen genoeg
voor. “Het zwembad draait
overigens met verlies”, weet René. Vorig jaar bedroeg dat
René Jacobs
N-VA-raadslid
rene.jacobs@n-va.be

René bracht dit probleem aan in de gemeenteraad. Hij
kreeg als antwoord dat men ‘de situatie aan het evalueren is’. “Met zo’n antwoord kan je natuurlijk alle kanten
uit. Daar zijn u en ik niets mee”, besluit René.

Wist je dat ...
... de buitenschoolse opvang Balou in Averbode nog steeds niet af is? Het einde van de werken is overigens nog niet
in zicht. Op de wachtlijst zouden nu al 40 kinderen staan. Het gemeentebestuur belt de ouders nu op en spoort hen
aan andere oplossingen te zoeken en zelfs hun plaats op te geven. Dat zijn asociale maatregelen.
... het gemeentebestuur geen budget voorziet voor opleidingen voor gemeenteraadsleden? Fractieleider Allessia
Claes vroeg in de gemeenteraad of de meerderheid schrik heeft van goed opgeleide gemeenteraadsleden.
... bijna niemand van de gemeentediensten terdege op de hoogte is van de noodscenario’s bij een treinramp zoals
in Wetteren? Nochtans denderen er door Zichem en Testelt ook zulke treinen. De N-VA vraagt een degelijk uitgewerkt rampenplan dat rekening houdt met meer dan overstromingen alleen.

Bedankt
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symbool van de holebi’s. 17 mei
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René Jacobs
was de internationale dag tegen • 0474 40 83 97 - rene.jaco
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Vancauwen
bestuur steunt de strijd tegen de • Mar tine89 43 - martine.vancauwen
0475 61
discriminatie van holebi’s.
De N-VA bedankt het gemeente
bestuur voor dit initiatief.
Wilt u meer weten over het
holebibeleid van de N-VA:
www.n-va.be/andersdurvendenkenendoen.be.

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem
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U vindt on
s ook op
Facebook!

