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In de schaduw van
de basiliek
De schaduw van de basiliek reikt tot
alle uithoeken van onze gemeente,
van Zichem tot Testelt, van Averbode
tot Messelbroek. Het is voor het
stadsbestuur al bijna 25 jaar rustig
vertoeven in die schaduw; alles kan
maar niets moet. Vooral dat laatste.
De meerderheid paste op het einde
van het jaar nog maar eens haar
meerjarenplanning aan. Niet dat er plots
grote ambities worden uitgesproken.
Men begint eindelijk werk te maken van
schuldafbouw, zoals we al jaren vroegen.
En we zijn voorlopig verlost van dat
waanzinnige idee om de randparkings
betalend te maken. Ook hier blijft de
N-VA veel druk op de ketel zetten.
Maar tegelijkertijd blijft dit stadsbestuur
verslaafd aan leningen en krijgen we
geen antwoord op enkele pertinente
vragen over de toekomst van onze
gemeente.
Wij vinden dat het tijd is om uit die
schaduw te treden. Met visie, durf en
frisse ideeën.
Het jaar is weer om. Ik wens u en
uw naasten veel liefde en een goede
gezondheid. De rest volgt vanzelf.

Xavier Lesenne
Voorzitter

Besturen is vooruitzien
Al voor de zesde keer in vier jaar past de
bestuursmeerderheid haar meerjarenplan
aan. Zo’n plan geeft aan wat het
stadsbestuur tijdens haar bestuursperiode
wil realiseren, en hoe het dat gaat
financieren.
Een visie gekoppeld aan concrete
maatregelen, zeg maar. Al is er van visie
weinig sprake. Dit bestuur blinkt uit in
‘rustige vastheid’. De uitdagingen van de
toekomst zijn groot, maar die worden door
deze CD&V-Open Vld-coalitie op geen
enkele manier aangepakt.
Op de laatste gemeenteraad van het jaar
wees de N-VA dan ook op enkele van
die uitdagingen. “We zouden natuurlijk
alleen de vinger op de wonde kunnen
leggen en kritiek spuien, maar we zijn een
constructieve partij, dus legden we meteen
ook een paar suggesties op tafel”, aldus
fractieleider Allessia Claes.
Steun lokale ondernemers
De middenstand, de handelaars, de
kmo’s, de zelfstandigen, de horeca, ...
Ze zijn er, maar ze kunnen op weinig
ondersteuning rekenen. Ondertussen zien
we veel handelszaken sluiten. De N-VA
wil dat er werk wordt gemaakt van een
ondernemersraad.

Stadsmagazijnen
De stadsmagazijnen moeten weg op hun
huidige locatie. Alhoewel de provincie de
vergunning met tien jaar heeft verlengd
(een cadeautje van het CD&V, Open Vld,
sp.a en Groen-bestuur), wil de N-VA dat
de stad nu al werk maakt van een verhuis.
Anders staan we straks voor grotere
moeilijkheden.

OCMW-integratie
De N-VA wil ook dat het stadsbestuur
veel meer initiatieven neemt voor een
doorgedreven en vlotte integratie van de
OCMW-diensten in de gemeente. “Men
krijgt hier dé kans om te besparen op de
eigen werking en werk te maken van een
moderne, geïntegreerde dienstverlening”,
aldus Allessia Claes.
“We hebben nog
een hele lijst aan
suggesties. Die
blijven we de
resterende twee
jaar van deze
bestuursperiode
op de tafel
leggen”, besluit
Allessia.
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Betalend parkeren voorlopig afgevoerd
In de aangepaste meerjarenplanning die het stadsbestuur in december voorstelde, is geen sprake meer van de invoering van betalend
parkeren in Scherpenheuvel. Daarmee komt voorlopig een einde aan een saga die al jaren aansleepte. Ondanks verzet van de lokale
ondernemers, de inwoners en de N-VA, bleven CD&V en Open Vld vasthouden aan hun plannen. Officieel klonk het dat betalend
parkeren de parkeerdruk in het centrum zou oplossen. Maar het was voor de N-VA duidelijk dat het de meerderheid alleen te doen was
om de extra centen. Die schuldenberg, weet u nog?
30 000 euro weggesmeten
Vorige zomer hield de N-VA een enquête bij de gebruikers van de randparkings. We verzamelden toen honderden handtekeningen van
mensen die het plan van betalend parkeren maar niets vonden. Toch hield het stadsbestuur vast aan haar plan. Zelfs nadat uit een dure
studie van 30 000 euro bleek dat de opbrengsten van het betalend parkeren maar povertjes zouden uitvallen.
Nu zijn de plannen dus geschrapt. Maar niet definitief, zoals blijkt uit een interview met de bevoegde schepen in de krant: ‘De plannen
worden uitgesteld.’ De N-VA blijft echter bij haar standpunt: de randparkings moeten gratis blijven!

Bestuur blijft geld lenen om
schulden te verdoezelen
Het stadsbestuur is erin geslaagd om in
één beweging een uitstaande schuld van
3 miljoen euro weg te werken en geld in
kas te houden. Hoera? Neen. Want ze
doet dat door simpelweg geld te lenen
of kredieten op te nemen. Of zoals
N-VA-gemeenteraadslid Marc Vantorre
stelt: “Dit bestuur betaalt haar schulden
bij de bank af met een visakaart van
diezelfde bank. Men verdoezelt schulden door extra leningen aan te gaan.
Korte termijnleningen, die men niet in
een budgetwijziging moet inschrijven. Een zeer explosieve situatie.
Deze stad blijft steken in een schuldenmoeras, maar het bestuur
kraait victorie omdat het met geleend geld de cijfers opsmukt.”

Leest u even mee: de ‘strategische
doelstellingen’ van uw stadsbestuur
‘Zo’n meerjarenplan, dat staat toch vol met ambitieuze en duidelijke doelstelllingen?’, denkt u. Lees even mee hoe ambitieus
en transparant dit CD&V-Open Vld-bestuur is als het over uw
centen gaat.
“Strategische doelstelling/beleidsdoelstelling/actieplan
001.002: De stad Scherpenheuvel-Zichem streeft naar een
financieel evenwicht, waarbij de inkomsten worden verhoogd
en de uitgaven verlaagd” - Budget: 0 euro
LEES: “Wij leveren als stad geen enkele inspanning om tot een
gezond financieel evenwicht te komen.”
“Strategische doelstelling/beleidsdoelstelling/actieplan
001.002.003: De belastingtarieven worden aangepast in functie van het noodzakelijke financieel evenwicht”
LEES: “U betaalt meer naargelang wij het nodig hebben”

scherpenheuvel-zichem@n-va.be

Geen geld voor pensioenen
gemeentepersoneel?
De stad is
verantwoordelijk voor
de betaling van de
pensioenen van haar
(statutair) personeel. Er
zijn echter nog steeds
geen budgetten voorzien
hiervoor. “Het staat
vast dat deze kosten er
aankomen, maar het
bestuur neemt ze niet
mee in haar boekhouding. Dat geeft een volledig
vertekend beeld van de financiële situatie van de
stad.” aldus Hans Verboven. Het zal in totaal toch
om een grote som geld gaan.

Retributies en belastingen
alweer omhoog
Amper twee jaar nadat het stadsbestuur een hele rits
retributies en belastingen verhoogde, krijgen inwoners,
verenigingen en lokale ondernemers alweer een lijst met
belastingverhogingen te slikken.
De inwoners gaan extra moeten betalen voor het afgeven
van administratieve documenten op het gemeentehuis, voor
compostbakken, gebruik van sportterreinen, ...
Maar ook de verenigingen krijgen te maken met
prijsverhogingen (zie hiernaast).
Voorzitter Xavier Lesenne ziet ook dat de ondernemers
niet ontsnappen aan de nieuwe belastingen. “Een liberale
partij in de meerderheid die zoveel belastingen heft, het is
ongezien.”
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Cultuurraad monddood gemaakt
Het stadsbestuur verhoogt de huurprijzen van de zalen voor verenigingen. De schepen van Cultuur zette
daarbij de cultuurraad, die de meeste verenigingen van onze stad vertegenwoordigt, haast buitenspel.
“De cultuurraad is een adviesorgaan, dus het is toch logisch dat we een advies hadden mogen geven voor
deze prijsverhogingen”, zegt Alex Van Nijlen, voorzitter van de cultuurraad en N-VA-bestuurslid. “Maar
ons advies werd helemaal niet gevraagd. De schepen legde ons de prijsverhogingen op 30 november voor
en twee weken later lagen ze al op de gemeenteraad ter goedkeuring.”
“We hebben toch alle schepenen en gemeenteraadsleden een brief gestuurd met onze grieven”, aldus
Alex. “Sommige verenigingen kijken aan tegen een verhoging van 2000 euro per jaar!” In de gemeente
raad eiste N-VA-raadslid René Jacobs dat de prijsverhogingen van de agenda werden gehaald tot er overlegd werd met de verenigingen en/of de cultuurraad. Schepen Peetermans weigerde ons voorstel.

Containerpark bij het afval
Ecowerf heeft beslist om het containerpark in Zichem
te sluiten. De oude site in Messelbroek aan de baan naar
Rillaar wordt terug in gebruik genomen en uitgebreid
voor bewoners van naburige gemeentes. We vinden het
beter dat men zo’n park op een centrale plaats houdt in
de gemeente in plaats van op het uiterste randje. Er zal
veel meer over en weer gereden moeten worden.
“Vindt u het ook zo’n zonde dat een prachtig modern
en veilig containerpark na enkele jaren al wordt
opgedoekt?” Wat een verspilling – de rekening vindt u
in de tarieven van vuil- en groenbak.

Betaalt u zich ook groen aan uw groenbak?

“Men spreekt vandaag over de betonstop op het
platteland. Bij ons doet men er goed aan om in zijn
hof een groenstop door te voeren”, zegt N-VA-raadslid
Hans Verboven. Want heb je al gezien wat groenafval
tegenwoordig kost? 18 cent per kilo! Dat is bijna evenveel
als gewoon restafval dat 25 cent kost. Men wil zogezegd
mensen aanzetten om zelf meer te composteren en om
voedselverspilling tegen gaan. Er zijn echter veel mensen
die niet kunnen of niet willen composteren en dikwijls
met gegronde reden.
Hans Verboven: “Her en der
ziet men terug vuurtjes in
de tuinen van woonwijken.
Dat mag niet, maar het is
begrijpelijk met zo’n prijzen.”
Men zou er beter aan doen het
groenafval in een landelijke
gemeente als de onze
goedkoper te maken. Dat zou
pas sociaal zijn.

Uw N-VA versterkt!
Met veel genoegen
verwelkomen wij
Lieven Simon als nieuw
bestuurslid van onze
lokale N-VA-afdeling. Een
jonge gedreven advocaat
met een hart voor
Scherpenheuvel-Zichem
en Vlaanderen.
“Als overtuigd
Vlaams-nationalist en
sociaaleconomisch realist
was de N-VA voor mij de
enige mogelijke keuze. Een eerlijke verdeling van lasten en lusten
voor iedereen, in een Vlaams kader, daar ga ik voor.
Uit ervaring weet ik dat evenwicht enkel bereikt wordt door
rechtlijnigheid en hard werk. Zo ook in onze gemeente, waar
al te vaak vogelpik wordt gespeeld met het beleid. Met lokaal
engagement en door toe te treden tot het bestuur van de N-VA
hoop ik mee een gestroomlijnd en evenwichtig beleid uit te
kunnen tekenen.
Zo wordt er bijvoorbeeld te weinig aandacht besteed aan ouders
met kinderen en de middenstand in onze gemeente.
Grote miljoenenprojecten maar geen zwembad of nergens een
speeltuin? Het moet andersom!
Scherpenheuvel-Zichem een trekpleister? Winkels staan leeg en
de horeca verdwijnt. Maken we werk van!
Ik herinner me heel goed toen ons zoontje jaren geleden de
eerste keer onze basiliek zag en zei: “Papa kijk! Mooi huis, wij
daar wonen!” Sindsdien wist ik: Scherpenheuvel-Zichem wordt
onze thuis en ik ga er alles aan doen om het nog beter te maken.”
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De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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
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