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Scherpenheuvel-Zichem

V.U.: Xavier Lesenne
Pater R.V.D. Wouwerstraat 10
3271 Zichem

De kracht van verandering
Betrokkenheid
Hoe vaak krijgt u de kans om
rechtstreeks betrokken te worden bij
het bestuur van uw gemeente? Voor
de traditionele partijen volstaat het als
u één keer om de zes jaar een bolletje
kleurt. De N-VA ziet dat toch iets
anders.
‘Betrokkenheid’, ‘luisteren naar de
mensen’, het zijn geen loze begrippen
voor de N-VA. Een groot deel van onze
voorstellen voor een verkeersveiligere
gemeente komen rechtstreeks van
onze interactieve website (zie verder).
We kijken ook uit naar de antwoorden
van de lokale verenigingen die we
hebben aangeschreven om hun visie te
geven op een goed verenigingsbeleid.
Ook ons voorstel voor een BIN
is een rechtstreekse oproep voor
betrokkenheid van de inwoners.
Toegegeven: we hopen dat u ook op 14
oktober de juiste betrokkenheid toont
in het stemhokje.
Ondertussen
kan u nog steeds
terecht op onze
verkeerswebsite
en zijn al uw
suggesties
welkom. Maar
eerst vakantie.
Geniet ervan!

Xavier Lesenne
Voorzitter

N-VA stelt top-drie lijst voor
N-VA
ScherpenheuvelZichem maakte recent de topdrie van haar lijst bekend. Met
Allessia Claes, Hans Verboven
en René Jacobs gaat de partij voluit voor nieuwe gezichten,
zonder de ervaring uit het oog te
verliezen. De partij koos voor
vernieuwing en verandering,
zoals ook de nationale slogan
‘De kracht van verandering’ dat
illustreert.

V.l.n.r.: René Jacbos, Allessia Claes en Hans Verboven
Met onze top-drie geven we
alvast een duidelijk signaal: de N-VA gaat voor de kracht van verandering en
vernieuwing. U kan verderop in dit magazine kennismaken met onze top-drie.
BUURT INFORMATIE NETWERK
U leest in dit nummer ook over onze recente initiatieven om onze gemeente
leefbaarder te maken. Zo blijft men ter plaatste trappelen inzake veiligheid en
verkeersbeleid. De huidige inbrakengolf is voor ons een reden om opnieuw de
oprichting van Buurtinformatienetwerken te vragen.
Verkeersveiligheid
De N-VA vroeg een tijdje geleden de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem om zelf
de gevaarlijke punten te inventariseren. De drie verkeersdoden op ons grondgebied
het afgelopen jaar bevestigen dat er nood is aan snelle en haalbare ingrepen. Enkele
van onze voorstellen werden overigens opgepikt en reeds uitgevoerd.
Kinderopvang
Tenslotte doen we een haalbaar voorstel voor een meer kind- en gezinsvriendelijke
gemeente. Het mag nu al duidelijk zijn dat de N-VA inzet op een betere
kinderopvang, op maat van het moderne gezin. Veel leesgenot, en hopelijk mogen
wij jullie massaal verwelkomen op onze barbecue op 1 juli!

N-VA BARBECUE
zondag 1 juli 2012
17 tot 20 uur
zaal Concordia, Testelt

€ 13 vvk - € 15 kassa
Bent u lid van onze afdeling?
Dan eet u aan € 8
Kinderen tot 12j: € 8

Inschrijven kan via rekeningnummer 979-9925609-89
(vergeet je naam en aantal personen niet te vermelden!), via
scherpenheuvel-zichem@n-va.be of 0479 71 79 81

Vier samen met ons de Vlaamse feestdag met
een gezellige barbecue!

Verkeerswebsite N-VA is succes – nu nog
.be
het verkeersbeleid
www.dewitteveiligopweg
Begin dit jaar lanceerde N-VA ScherpenheuvelZichem de website www.dewitteveiligopweg.be.
Daarop kunnen inwoners via een poll zelf onveilige
verkeerssituaties in de fusiegemeente aangeven.
Ondertussen werd de site druk bezocht en zijn veel
knelpunten geïdentificeerd. Ook de bestuurspartijen
hebben meegelezen, want enkele problemen worden
(versneld) aangepakt.
“De parkeersituatie in het
centrum van Scherpenheuvel
stond al vanaf de lancering
van de website in de top-vijf
van aangekaarte problemen”,
zegt afdelingsvoorzitter Xavier
Lesenne. “En kijk, nog voor
het mobiliteitsplan volledig
goedgekeurd is, voerde het
gemeentebestuur het nieuwe
parkeerplan voor het centrum
van Scherpenheuvel versneld
in.” De N-VA is overigens altijd blijven vasthouden aan
het principe van gratis parkeren in het centrum.
Een aangekaart probleem hoeft overigens geen hoge
plaats te halen in de rangschikking op de website.
Een inwoner kaartte de slechte plaatsing van de
elektriciteitspaal aan op de hoek van de Rootstraat en

de A. Nihoulstraat. “Er staat ondertussen al een nieuwe
paal”, zegt Xavier.

Hoornblaas in Zichem verdient aandacht

De website blijft nog een tijdje actief. Er zijn nog heel
wat moeilijke of gevaarlijke punten in onze gemeente,
dat maakt de site duidelijk. Xavier Lesenne: “In de
Hoornblaas moet er dringend
iets gebeuren. De situatie
daar werd al bijna 800 keer
aangekaart!”
De
klachten
gaan over te veel en te zwaar
verkeer, dat zich niet aan de
snelheidsbeperkingen houdt.
“Sommige mensen klagen zelfs
over barsten in hun huis. Een
situatie die dringend aandacht
verdient”,
besluit
Xavier
Lesenne.
De partij zal later de
aangekaarte problemen op de site evalueren en
oplossingen formuleren. Andere probleempunten
zijn de dodelijke kruispunten in Schoonderbuken en
aan de Sprinkhaanstraat in Averbode, de doortocht in
Zichem en de Vossekotstraat. Maar ook de onveilige
wegversperringen in Messelbroek storen onze inwoners.
Neemt u ook eens een kijkje op de site?

Inbrakengolf: houdt u mee een oogje in het zeil?
Naar aanleiding van de recente inbrakengolf die onze gemeente teistert, herhaalt de
N-VA haar vraag voor de oprichting van Buurt Informatie Netwerken (BIN’s).
De deelnemers aan zo’n BIN (allen vrijwilligers) melden aan de lokale politie verdachte
auto’s, personen of situaties. Vooral in gemeenschappen met een hecht sociaal netwerk,
waar men zijn buren nog kent, kan zo’n BIN heel wat criminaliteit voorkomen. Men kan
met hulp van de politie binnen enkele minuten de
hele buurt waarschuwen.

Geen gehoor bij burgemeester

De N-VA kon CD&V niet overtuigen van het nut van een BIN. In een reactie
op een persbericht van de N-VA betwijfelde de burgemeester in Het Laatste
Nieuws (15 mei 2012) zelfs het nut van zo’n BIN. Hij stelde dat de organisatie
ervan moeilijk is. Nochtans hebben vele buurgemeentes zo’n BIN al met succes
opgestart. De burgemeester gaf ook aan dat “het met de inbraken nog meevalt in de
gemeente!” De recente inbraakgolven leren ons het tegendeel.

door iedereen gedragen

De N-VA wil dan ook werk maken van een kordaat veiligheidsplan. In Averbode,
Scherpenheuvel en Schoonderbuken vond de N-VA al verscheidene burgers en
zelfstandigen die aan een BIN willen meewerken. We maken ons sterk dat in
elke deelgemeente voldoende vrijwilligers gevonden kunnen worden. Het moet
echter een initiatief worden dat door iedereen en niet door slechts enkele partijen
gedragen wordt. We nodigen iedereen uit om mee initiatief te nemen. Doet u
mee?

De kracht van verandering - ook in Scherpenheuvel-Zichem
Allessia Claes (31) heeft Limburgse roots, maar vestigde zich na haar studies in Scherpenheuvel-Zichem.
Ze engageerde zich meteen als ondervoorzitter in de Welzijnsraad en sloot zich ook aan bij de Cultuurraad.
“Dankzij dit lokaal engagement leerde ik veel over de stad. Het vraagt inzet, maar die inzet is zeker de moeite
waard. Hetzelfde geldt voor mijn politieke engagement. Ik wil me ten volle inzetten om mee te werken aan de
toekomst van Scherpenheuvel-Zichem en zijn inwoners. De N-VA is een jonge en ongebonden partij en ijvert
voor doordachte en economisch verantwoorde beslissingen. Dat is wat de mensen in Scherpenheuvel-Zichem
willen. Politiek gaat immers om mensen. Om die reden wil ik de bezorgdheid van onze inwoners een stem
geven”, aldus Allessia.
Op de tweede plaats staat Hans Verboven (34) uit Averbode. Hans is professor aan de Faculteit Toegepaste
Economische wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij koos voor de N-VA vanuit een duidelijke
Vlaamse reflex: “Heel wat welvaart gaat verloren door het falend federaal beleid en het gebrek aan realiteitszin
in Wallonië en Brussel. De N-VA is een partij die zonder compromissen de belangen van alle Vlamingen
verdedigt.” Toch is deze nationale visie ook een aanzet voor een lokaal engagement zegt Hans: “Omdat de
verandering in de eigen straat begint, wil ik me in mijn eigen gemeente inzetten voor een efficiënter bestuur.
Men zal mij niet horen zeggen dat het hier slecht gaat, maar er is heel wat ruimte voor verbetering op het vlak
van financieel beleid, kinderopvang en (verkeers)veiligheid.”
De top-drie wordt vervolledigd door René Jacobs (61) uit Scherpenheuvel. René voelt zich aangesproken
door de duidelijke standpunten van de N-VA, die volgens hem vertolken wat er leeft onder de mensen. “Als
vrijwilliger voor de opvang van bedevaarders weet ik wat er leeft onder de bevolking” zegt René. Vanuit zijn
beroepsachtergrond als medewerker bij de dienst burgerlijke stand in Antwerpen kent hij ook zeer goed de
immigratieproblematiek. “Wie in onze gemeente wil wonen, is welkom. Maar men moet zich aan onze regels
houden.” Daarnaast zet René volop in op een beter beleid inzake veiligheid en toerisme.

Telex ::: Telex ::: Telex ::: Telex ::: Telex ::: Telex :::
Sociale woningen, beter laat dan nooit

De gemeente kreeg reeds in 2006 toelating van de Vlaamse overheid om de verkaveling ‘Stenen Molen’ op te starten. Pas dit jaar
(zes jaar later) is men eindelijk begonnen, zodat er in eerste fase toch een dertigtal van de vooropgestelde 100 woningen zullen
komen. De opgelegde doelstelling van het decreet Grond- en Pandbeleid voor Scherpenheuvel-Zichem voorziet 236 sociale
woningen en 80 sociale koopwoningen tegen eind 2020. Er is dus nog werk aan de winkel!

N-VA contacteerde verenigingen

N-VA Scherpenheuvel-Zichem betrekt meer dan 100 verenigingen bij het uitschrijven van haar verkiezingsprogramma door
middel van een grote enquête. De partij hoopt zo uit eerste hand te weten te komen wat er goed gaat bij de ondersteuning door
de gemeente, maar vooral wat er nog beter kan.

IN MEMORIAM

Op 22 februari overleed onze gewaardeerd lid Wim Wuyts (1928). Wim werd priester gewijd in 1954. Hij
was jarenlang actief in Denemarken. In 1999 keerde hij terug naar zijn abdij in Averbode. Hoewel hij een
derde van zijn leven in het buitenland vertoefde, verloor hij de liefde voor zijn Vlaamse volk nooit. Pater
Wim Wuyts overleed in Diest op 22 februari 2012. We bieden de abdijgemeenschap en zijn familie onze
deelneming aan. Meer informatie over de Norbertijnen en Denemarken vindt u op www.parochietestelt.
be/html/mgr_brems.html.

N-VA wil informatieloket kinderopvang
De N-VA wil een speciaal loket kinderopvang dat een makkelijk en toegankelijk aanspreekpunt kan worden voor iedereen die
met kinderopvang te maken heeft: ouders, maar ook onthaalouders, scholen, enzovoort. Zo kan men
vermijden dat ouders verschillende diensten moeten aflopen om de voor hen nuttige informatie te bekomen.
Het kinderloket moet zorgen voor een actuele inventaris van het aantal beschikbare opvangplaatsen en
eventuele problemen bij opvang helpen oplossen. Onthaalouders kunnen worden ondersteund door het ter
beschikking stellen van materiaal, maar ook door administratieve ondersteuning zoals het beantwoorden
van vragen en het ter beschikking stellen van informatie.
Het huidige aanbod is te beperkt en het vergt veel tijd en moeite om wegwijs te geraken. De wachtlijsten zijn
ook veel te lang. Goede, flexibele en kwaliteitsvolle kinderopvang is nochtans cruciaal in een samenleving
waar in de meeste gezinnen beide partners gaan werken. Maar ook éénoudergezinnen hebben nood aan
een kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang die veel ruimer is dan de voor- en naschoolse kinderopvang,
bijvoorbeeld occasionele opvang bij ziekte van de grootouders die normaal gezien instaan voor de opvang, opvang tijdens
sollicitaties, enzovoort.

