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Met Theo Francken
N-VA-Kamerlid en burgemeester
van Lubbeek.
Over migratie, het koningshuis en
waarom Di Rupo II geen optie is.

V.U.: Xavier Lesenne, Diestsestraat 93A; 3270 Scherpenheuvel-Zichem

Vanaf 19.00 uur
Zaal De Keyt, Messelbroek
(achter de kerk)
De toegang is gratis. U bent meer
dan welkom, ook al bent u geen
N-VA-lid.

... en de aarde is rond
U fronst wellicht de wenkbrauwen, maar het is
zowat de conclusie die we trokken toen we het nieuwe
beleidsplan van het stadsbestuur lazen. Met andere
woorden: een opsomming van vanzelfsprekendheden.
De enige echte concrete maatregelen? De belastingen
stijgen. U ontsnapt er dus niet aan: de schuldenput is immens en u gaat daarvoor betalen.

Het bestuur stelde eind september haar beleidsnota voor
aan de inwoners. Veel volk was er niet, maar dat kon niet
verbazen. De inspraakavond was enkel aangekondigd in het gemeenteblad. Maar
de intentie was er, en dus zullen we niet klagen. Het zal u overigens niet verbazen
dat onze N-VA-afdeling zeer sterk vertegenwoordigd was.

geen knopen doorgehakt

Op uitdrukkelijke vraag van het aanwezige schepencollege werd het geen politieke
discussie. Maar het is duidelijk dat we bezwaren hebben. In de cruciale beleids
domeinen worden geen concrete beslissingen voorgesteld of knopen doorgehakt.
Op de vraag van de N-VA hoe het bestuur de enorme schuldenberg gaat afbouwen,
kon er geen concreet antwoord geformuleerd worden. “Het bestuur gaat ‘de
uitgaven controleren en de inkomsten
optimaliseren’.”

Belastingen omhoog

Red een bij. Plant een bloem.

De N-VA schenkt u daarvoor
GRATIS bloembollen. Lees binnenin hoe u die kan krijgen.

Allessia Claes
Fractieleider
allessia.claes@n-va.be

Het voltallige schepencollege kwam de
beleidsplannen toelichten.

De plannen zijn op één punt wel
duidelijk: er is vers geld nodig en dat
moet uit de zakken van de burgers komen: de belastingen stijgen, de zalen
worden duurder en parkeren wordt
betalend. Maar concrete maatregelen
om te besparen zijn ver te zoeken.

We lezen vooral vanzelfsprekendheden. Dus is het even vanzelfsprekend dat de
N-VA blijft ijveren voor een gezond financieel beheer.

Oeps?

De start van de gemeenteraad van 26 september verliep niet zonder slag of stoot. Bij het begin van de zitting wees de NVA-fractie op een probleem met twee agendapunten. Die hadden betrekking op de algemene vergadering van Ecowerf. De
meerderheid had haar huiswerk niet gemaakt, want die punten moesten eerst in de nieuw op te richten Raadscommissie voor
Intergemeentelijke Zaken besproken worden. Anders zou de stemming over de punten niet wettelijk zijn. Probleempje: die
commissie was nog niet eens opgericht. De meerderheid was dit ‘vergeten’. De twee gewraakte agendapunten konden dus niet
behandeld worden.
Resultaat: wellicht een extra gemeenteraad. U rekent zelf maar uit hoeveel dat kost.

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

N-VA vraagt langere zone 50 op Westelsebaan (Averbode)
Het gemeentebestuur reageerde
positief op de vraag van N-VAgemeenteraadslid Hans Verboven
om de veiligheid op de Westelsebaan in Averbode te verbeteren.
Zo vragen we onder meer een
uitbreiding van de zone 50.
“De gewestweg is een drukke
verkeersader die Scherpenheuvel
en Zichem verbindt met de Zuider
kempen. Het centrum begint
eigenlijk al een kilometer voor de officiële bebouwde kom.
Er zijn ook verscheidene middenstanders gevestigd. De
parkeerplaatsen zijn echter beperkt, met heel wat gevaarlijke situaties tot gevolg.

In 2012 vonden er zes ongevallen plaats. In 2011 en 2008
waren er zelfs dodelijke slachtoffers te betreuren. Ook dit
jaar vielen er al gewonden. Hoog tijd dus voor actie.
N-VA-raadslid Hans Verboven vroeg het schepencollege
om verkeersremmende maatregelen die de veiligheid van

Hans Verboven
N-VA-gemeenteraadslid
hans.verboven@n-va.be

Ook fietsers en voetgangers zijn vogelvrij. Tientallen
kinderen en jongeren nemen dagelijks de bus en moeten
zonder voetpad het voorbijdenderend verkeer trotseren.
Bovendien zijn de smalle stroken asfalt naast de weg de
naam fietspad niet waardig.

De Westelsebaan: veel handelaars, veel
verkeer, veel ongevallen.
Averbode verbeteren. Naast een zone 50 suggereerde hij
bredere fietspaden, betere kruispuntsignalisatie en een
veilige zone voor de schoolkinderen aan de bushalte. Het
gemeentebestuur reageerde positief op deze voorstellen en
zal die overmaken aan het Vlaamse Gewest.

Uit de politiezone
De schepen van Financiën slaagt er vooralsnog niet in de stadsfinanciën onder controle te krijgen. In de politiezone is
dat wel anders. Het in oktober voorgestelde jaarverslag was op alle vlakken positief. Door het goede financiële beleid
moet onze stad maar liefst 91 784,24 euro minder bijdragen. Een welkome meevaller voor het bestuur. Ook in onze
naam: dank u aan hen die hiervoor gezorgd hebben en doe vooral zo voort!
Wanneer u een vraag of een probleem heeft met de lokale werking van de politie, kan u zich tot onze raadsleden René
Jacobs of Hans Verboven wenden. Op de vorige raad kaartten we bijvoorbeeld het niet-optreden van de interventieteams tegen foutparkeerders aan.

Red een bij: plant een bloem!
De bijen hebben het de laatste jaren bijzonder moeilijk. Zowel de honingbijen van de imker
als de wilde bijen in uw tuin. In Vlaanderen verdween haast 40 procent van de bijenkolonies. Een immens probleem, want als bestuivers van gewassen zijn bijen onmisbaar, zowel
ecologisch als economisch.

N-VA sche
nkt u
GRATIS
bloemboll
en

De N-VA heeft daarom een heus bijenactieplan opgesteld. Dat bevat een hele reeks tips en maatregelen om ook van
Scherpenheuvel-Zichem een bijenvriendelijke gemeente te maken. Ook u kan helpen, door bijvoorbeeld bijenvriendelijke bloemen te planten in uw tuin of op uw terras.
We helpen u alvast een handje, en schenken u een zakje gratis bloembollen. Het volstaat om ons een seintje te geven
op onderstaande gegevens en wij brengen u met plezier de bloembollen aan huis!

Ja, ik wil een gratis zakje bloembollen!
Stuur uw naam, adres en contactgegevens naar
scherpenheuvel-zichem@n-va.be
of bel/sms naar
0479 71 79 81
Wij brengen de bloembollen met plezier tot bij u thuis.

scherpenheuvel-zichem@n-va.be

N-VA wil randparkings Scherpenheuvel gratis houden
De N-VA maakt zich zorgen over
de plannen van het stadsbestuur
om betalend parkeren in te voeren
in de gemeente. “Worden de inwoners nogmaals de dupe van de
slechte financiële papieren van de
stad”, vraagt N-VA-raadslid Marc
Van Torre zich af. De gemeente
investeerde ooit in randparkings en
beloofde geen betalend parkeren in
te voeren. De N-VA vraagt dan ook
om alleszins die randparkings gratis
te houden.

Marc Van Torre. “De gratis rand
parkings zijn een echte troef voor
onze stad en lokken heel wat bezoekers. Als die nu moeten gaan
betalen, kunnen ze evengoed naar
Aarschot of het Gouden Kruispunt
gaan winkelen, waar gratis parkeren
wel nog kan. Dit legt nog meer druk
op onze lokale middenstand, die het
nu al moeilijk heeft. We vragen dus
nadrukkelijk aan het bestuur om de
randparkings gratis te houden.”

Volgens de burgemeester is de maatregel nodig om nieuwe inkomsten te
verwerven en de schuldenlast af te
bouwen. De vele bezoekers aan onze
stad – toeristen, pelgrims, shoppers –
moeten dus meebetalen.

Den Egger

Kort door de bocht

“Dat is kort door de bocht en zonder
visie”, zegt N-VA-gemeenteraadslid

Ook voor den Egger zelf zou het beter
zijn als de parking gratis bleef. Marc
Van Torre: “Men gaat eindelijk de
moeite doen om meer externe gebruikers te lokken naar den Egger, via een
Business Event Centre. Hoe men dat
zou gaan combineren met betalend
parkeren, is ons een raadsel.

Belastingmaatregel

De N-VA is er
overigens nog
niet van overtuigd dat enkel
de bezoekers
zullen moeten
Marc Van Torre
betalen. Marc
N-VA-raadslid
Van Torre: “Wie
marc.vantorre@n-va.be
niet pal in het
centrum van
Scherpenheuvel woont, zal wellicht
ook als een bezoeker beschouwd worden. Dit is niets anders dan een extra
belastingmaatregel!”
Het gemeentebestuur beloofde ooit
parkeren gratis te houden. Nu denkt
men er zelfs aan de randparkings
betalend te maken!

Gemeentebestuur weigert organisatie samenaankoop: gemiste kans
N-VA-gemeenteraadslid Martine Vancauwenbergh gooide op de voorbije
gemeenteraad het idee op tafel om een samenaankoop energie (elektriciteit, ...) te organiseren voor de bevolking. Het voorstel werd geweigerd.
“Een gemiste kans”, zegt Martine. “De gemeente kan hier een sturende
en bepalende rol spelen en ervoor zorgen dat de elektriciteitsfactuur van
de inwoners een pak lager wordt.”
martine.vancauwenbergh
N-VA-raadslid
martine.vancauwenbergh@n-va.be

Samenaankoop voor de eigen diensten gebeurt al, volgens het bestuur.
Martine verwijst hiervoor naar het samenaankoopinitiatief van de gemeente Lubbeek,
waar 18 buurgemeenten op inschreven. “Hopelijk stapt onze stad mee als de vraag opnieuw wordt gesteld door Lubbeek.”

Meer ondernemen.be
De N-VA kiest niet meer voor ‘meer overheid’, maar voor
‘meer ondernemen.’. Hoe dat in elkaar zit, leggen onder meer
Philippe Muyters (Vlaams minister) en Johan Thijs (CEO
KBC) uit op een interessante gespreksavond op
dinsdag 26 november, 20 uur, Universiteitshallen KU Leuven, Naamsestraat 22, LEUVEN
U bent ondernemer? Maak dan vooral uw agenda vrij. Een
persoonlijke uitnodiging volgt.
Meer info: www.meerondernemen.be

U vindt ons ook op
Facebook!

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

Project Groenhoef verdient alle steun
Het Groenhoefproject, een samenwerking van de vzw
Stijn en de vzw Martine Van Camp, is een initiatief
voor begeleid wonen voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. De bouwwerken zijn vergevorderd, dus was het tijd het project aan de omwonenden
en geïnteresseerden voor te stellen.
Tijdens een werffeest kregen ook N-VA-OCMWraadsleden Benny Vangelder en Xavier Lesenne
en gemeenteraadslid Martine Vancauwenbergh
de nodige uitleg over de stand van zaken. Benny
Vangelder: “De lange wachtlijsten in Vlaams-Brabant
onderstrepen de noodzaak van dit project. Ook het
OCMW van Scherpenheuvel-Zichem levert een grote
bijdrage, door de gronden in erfpacht te geven. Tijdens de rondleiding hoorden we zeer vaak het woord
‘drempelloos’. Een zeer mooi project, waar N-VA
Scherpenheuvel-Zichem graag achter staat!”

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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.
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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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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