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SCHERPENHEUVELZICHEM

DE N-VA
LOODST KINDEREN
VEILIG & VROLIJK
NAAR SCHOOL

N-VA Scherpenheuvel-Zichem
& N-VA Diest

De eindejaarsperiode betekent
feesten, maar ook donkere avonden
en ochtenden, zeker voor uw en onze
kinderen. Om de zichtbaarheid van uw
kleine spruit in het drukke schoolverkeer te verhogen schenkt N-VA
Scherpenheuvel-Zichem u alvast één
fluo rugzakovertrek per kind, zolang de
voorraad strekt.

Wat moet u hiervoor doen?

Gastsprek

Stuur een e-mail naar
xavier.lesenne@n-va.be (voorzitter)
of allessia.claes@n-va.be (fractieleider gemeenteraad) of contacteer het
dichtstbijzijnde bestuurslid van onze
afdeling, via onze website
www.n-va.be/scherpenheuvelzichem.

VU: Xavier Lesenne, Diestsestraat 93A, 3270 Scherpenheuvel

Haal je gratis fluo overtrek bij
N-VA Scherpenheuvel-Zichem

er

minister

Ben Weyts

(Vlaams m
inister van
Mobiliteit,
Dierenwelzi
jn,
werken, To Openbare
erisme en
de
Vlaamse Ra
nd)

NIEUWJAARSRECEPTIE
ZAAL DE KEYT
ZATERDAG 16 JANUARI KERKDIJK
4, MESSELBROEK
VANAF 19 UUR (ACHTER DE KERK)
We bieden u graag een hapje en een drankje aan.
Inkom gratis, iedereen welkom.
Meer info: 0477 86 23 06 en 0473 59 06 08

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

Een steen op de maag
Op de gemeenteraad van november werd het inrichtingsplan ‘Poort
Averbode’ gewijzigd. Het stadsbestuur besloot in samenspraak met de
Vlaamse Landmaatschappij om andere, duurdere steentjes te gebruiken
voor het plein. Die keuze maakt de rekening wel een pak duurder: de stad
moet hiervoor 77 498 euro meer betalen.

Sombere toekomst voor den egger?

Schepen Peetermans bleef laconiek over de rode cijfers. Zelfs
toen de oppositiepartijen hem
wezen op het feit dat de schulden eigenlijk stukken hoger liggen. De personeelskosten worden namelijk handig uit de boekhouding gehouden, maar
u en ik draaien sowieso ook voor die kosten op.

Raadslid Hans Verboven (N-VA) had opmerkingen bij de gang van zaken:
“De door de architect gekozen steentjes zijn van het zelfde type als die de
Abdij gebruikte voor haar voorplein. Het resultaat zal hierdoor nog mooier
zijn en de meerkost is ook een meerwaarde. Maar het is wel een pak geld en
wij moeten elke euro omdraaien voor we hem uitgeven.”

MET EEN TOVERSTOKJE

Vooral het gemak waarmee men voor dit dossier wel een inspanning doet en
probleemloos het stadsbudget kan aanpassen, terwijl men voor andere zaken
de boot afhoudt, begrijpt Verboven niet: “Hoe krijgt men het nog uitgelegd
dat men met een toverstokje 77 498 euro vindt om duurdere steentjes voor
een plein te betalen, terwijl men de 150 000 euro ontbrekende financiering
voor het multifunctioneel verenigings -en scoutslokaal in Averbode nog
steeds niet gevonden heeft? Zoekt men wel hard genoeg?”

Hans Verboven, N-VAgemeenteraadslid: “Het
schepencollege geeft met
heel veel gemak 77 500 euro
extra voor mooiere steentjes,
maar de scouts krijgen voorlopig geen cent. Dat is bitter.”

Het zaaldossier in een notendop
Eind oktober 2017 wordt zaal Familia in Averbode afgebroken. Hierdoor komen de lokale verenigingen op
straat te staan. Het scoutscomité heeft in samenspraak met de Averboodse verenigingen een plan opgesteld
om een multifunctioneel verenigings -en scoutslokaal te bouwen op de plaats van hun eigen bouwvallige
lokalen.
Raadslid Hans Verboven hielp mee om voor en achter de schermen op een constructieve manier een oplossing te vinden met de verschillende betrokkenen. “Van de benodigde 600 000 euro is er al 450 000 euro
gevonden door eigen middelen van de verenigingen, door een lening die door de exploitatie kan worden
terugbetaald, door subsidies en door crowdfunding. Wanneer de stad de ontbrekende 150 000 euro bijdraagt,
kan men beginnen bouwen.”
Tot nog toe houdt het schepencollege de boot af, hoewel binnen de meerderheid velen het project genegen
zijn. Toch blijft Verboven optimistisch: “Als ik zie welke inzet mensen over hebben voor hun lokale verenigingen kan ik niet anders dan positief blijven. We hebben vanuit de oppositie de meerderheid een prachtige
kans gegeven om met relatief weinig geld een groot probleem op te lossen. Zo’n kans kan men toch niet laten
liggen.“

N-VA wil diervriendelijke gemeente
De N-VA diende in de gemeenteraad van december een voorstel in om het provinciale charter ‘Diervriendelijke gemeente’ te ondertekenen. “Hiermee zou Scherpenheuvel-Zichem ernaar streven om dierenwelzijn een plaats te geven in haar
beleid”, aldus N-VA-fractieleider Allessia Claes. “Enkele streefdoelen zijn onder
meer de aanstelling van een schepen van Dierenwelzijn, het blijvend promoten
van zwerfkattensterilisatie, het weren van niet-erkende circussen met wilde
dieren, een verbod op de verkoop van gezelschapsdieren op markten, een strikte
Allessia Claes, gemeente
toepassing van het verbod op rituele thuisslachtingen, het plaatsen van openbare raadslid: “De N-VA wil dat
hondentoiletten, enzovoort.“
Scherpenheuvel-Zichem
het charter ‘Diervriendelijke
Verschillende andere gemeenten uit het Hageland, zoals Bekkevoort, Tielt-Winge gemeente’ ondertekent en een
effectief beleid rond dieren
en Diest hebben het charter al ondertekend. “Scherpenheuvelwelzijn voert.”
Zichem ontbreekt nog in dit lijstje”, weet Allessia Claes.

scherpenheuvel-zichem@n-va.be

Op de gemeenteraad van november maakt de
schepen van Cultuur de cijfers bekend van den
egger. En die waren niet fraai. Onze cultuurtempel zit in de rode cijfers. Het is ook duidelijk dat
de boekhouding moet worden aangepast. Iets
waar de N-VA al lang op hamerde.

Alex Van Nijlen:
“In de visietekst
van den egger staat
alles, behalve ... een
vsie.”

Ondertussen toverde men een ‘visiedocument’ uit de hoed, maar dat is
volgens bestuurslid en voorzitter van de Cultuurraad Alex Van Nijlen een
maat voor niets. “In dat document ontbreekt elk spoor van een toekomstvisie, van een concrete aanpak. Ik hoopte eindelijk een uitgewerkt plan
te zien over het aantrekken van bedrijven om de zalen in den egger te
gebruiken. Men spreekt daar nu al zo lang over”, aldus Alex.

Marc Van Torre,
gemeenteraadslid:
“Den egger moet
gerund worden als
een bedrijf.”

“Den egger is een bedrijf en moet ook zo gerund worden. Liefst met managementexpertise
van buitenaf”, besluit N-VA-raadslid Marc Van Torre.

Alle zalen draaien met verlies
Na - zeer lang - aandringen
kreeg N-VA-raadslid de cijfers over de opbrengsten en
kosten van alle zalen in onze
gemeente. De cijfers liegen er
niet om: alle zalen draaien met
verliezen.
“De schuld van de BTW”, zegt de

meerderheid, maar dat argument houdt volgens René Jacobs
geen steek: “Het Algemeen
Gemeentelijk Bedrijf, dat de
zalen beheert, moet inderdaad
btw doorrekenen. Maar zelfs
zonder die kosten draaien alle
zalen met verlies. Vorig jaar ging
het over bijna 65 000 euro, dit

jaar bedroeg
het verlies in
september al
meer dan 
45 000 euro.

René Jacobs,
gemeenteraadslid:
“Zelfs zonder de
btw-kosten lijden
alle zalen verlies.”

Vluchtelingen in Scherpenheuvel: solidariteit én veiligheid
De globale vluchtelingencrisis heeft Schertuurverschillen”, aldus Benny Vangelder. “De
penheuvel bereikt. En nog niet zo’n klein
politiepatrouilles in het ruime centrum (de
beetje. Er bevinden zich bijna 200 vluchteganse bebouwde kom) blijven behouden.”
lingen in het centrum van onze stad. Dat is
De N-VA wees op de noodzaak om de vluchongezien. Het draagvlak in onze stad voor
telingen een zinvolle dagbesteding te gedeze opvang is bijzonder klein. Er zijn veel
ven. “Daar willen de betrokkenen - Caritas,
vraagtekens bij de bevolking. De N-VA vraagt
gemeentebestuur, OCMW - werk van maken,
om het hoofd koel te houden, maar eist ook
maar concrete plannen waren er nog niet”,
spijkerharde garanties voor de veiligheid en
zegt Benny.
Benny Vangelder
de openbare orde.
gemeenteraadslid: Ondertussen stelt iedereen zich de vraag of
“We houden de vinOndertussen is er sprake van ‘incidenten’.
er nog vluchtelingen zullen bijkomen. “Er
ger aan de pols over
Vaak van horen zeggen en doorzeggen. Toch
komt een verplicht spreidingsplan voor alle
de vluchtelingen.
interpelleerde de N-VA bij monde van raadsgemeenten. Natuurlijk wordt er rekening gelid Benny Vangelder op de gemeenteraad de
houden met het aantal vluchtelingen dat een
burgemeester over deze geruchten, en over de verdere
gemeente nu al opvangt”, weet voorzitter en OCMWaanpak.
raadslid Xavier Lesenne. “Dan is de kans klein dat men
nog meer vluchtelingen naar Scherpenheuvel-Zichem
“Volgens de burgemeester waren er wel enkele kleine
zal sturen. Maar men weet nooit.”
incidenten, maar waren die vooral te wijten aan ‘cul-

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

