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N-VA Scherpenheuvel-Zichem
nodigt u uit op haar ...

Pasta à
volonté
!

SPAGHETTIDAG



op het menu
•
•
•
•
•
•

SCHRIJF U VANDAAG NOG IN !

Spaghetti bolognese		
Spaghetti veggie
Crocque bolognese
Crocque veggie		

10 euro
10 euro
10 euro
10 euro

Kinderspaghetti

6 euro

U wil er nog bij zijn?
Dat kan. Contacteer ons op 0477 86 23 06 of xavier.lesenne@n-va.be
Het juiste bedrag stort u op rekeningnummer BE45 9799 9256 0989 van
N-VA Scherpenheuvel-Zichem. Vergeet uw naam niet te vermelden.

Zaterdag 12 november Zaal Familieheem
16 tot 20 uur
Schoonderbuken (achter de kerk)
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Gemeente en OCMW worden straks één
Het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem vormt momenteel nog een apart bestuur, naast dat van de gemeente.
Vlaanderen wil af van die twee afzonderlijke niveaus. De N-VA wil dat Scherpenheuvel-Zichem het voortouw neemt.
“De huidige opdeling tussen
gemeente en OCMW is
achterhaald”, zeggen Xavier
Lesenne en Allessia Claes,
respectievelijk N-VA-fractieleider
in de OCMW-raad en in de
gemeenteraad. “Zowel een
OCMW als een gemeente voeren
een sociaal beleid. Daarom
besliste Vlaams minister Liesbeth
Homans om de OCMWwerking te integreren in het
gemeentebeleid.”

denken, wat hun bezorgdheden
zijn. Uiteindelijk zijn het de
mensen die het beleid maken,
niet de structuren.”
Dat moet uitmonden in een
concreet plan van aanpak voor
de samensmelting van OCMW
en gemeenteraad. Waar zet de
sociale dienst de komende jaren
op in? Welke middelen maken
we daarvoor vrij? En welke
samenwerkingen kunnen we
aangaan om de dienstverlening
nog te verbeteren?

Betere, efficiëntere
dienstverlening
Een betere, efficiënte
Allessia Claes en Xavier Lesenne, respectievelijk
dienstverlening is altijd al een
gemeenteraadslid
en OCMW-raadslid voor de N-VA:
speerpunt geweest van de N-VA,
“Een
samensmelting
tussen OCMW en gemeente komt
ook in Scherpenheuvel-Zichem. De
alle
inwoners
ten
goede.”
samensmelting van gemeenteraad en
OCMW past perfect in dit verhaal
“De gemeente is het bestuursniveau
middelen beter ingezet worden om hen
dat het dichtst bij de mensen staat”,
te helpen die er het meeste nood aan
aldus Allessia Claes. “U moet er dus
hebben.
terechtkunnen voor alle mogelijke
zaken die u aanbelangen, ook sociale
Geen ‘reorganisatie’
aangelegenheden.”
In de bedrijfswereld betekent een
samensmelting vaak ook jobverlies. “Daar
“We willen dat het bestuur
is bij een integratie tussen gemeente en
OCMW geen sprake van”, verzekert
deze samensmelting secuur
Allessia Claes. “De taken van een
voorbereidt.” - Xavier Lesenne
OCMW- en gemeenteadministratie zijn te
divers. Daarenboven gaat het niet louter
om een efficiëntie-oefening. Het sociale
beleid wordt volledig geïntegreerd in het
“Naar het OCMW gaan heeft nog te
gemeentebeleid, met alle extra taken en
vaak een negatieve weerklank”, zegt
jobs die daarbij horen.”
Xavier Lesenne. “We willen af van
dat stigma, want sociaal beleid is véél
N-VA wil doorlichting
meer dan leeflonen betalen of aan
schuldbemiddeling doen. Welzijn is een
De N-VA raadt de huidige meerderheid
algemeen recht, voor jong, oud, arm, rijk,
dan ook aan om deze samensmelting snel
....”
en secuur voor te bereiden. “Wij vragen
aan het schepencollege om samen met
Naast de sociale meerwaarde van de
een externe partner zowel gemeente als
samensmelting, is er ook het voordeel
OCMW door te lichten”, zegt OCMWvan een efficiënte dienstverlening. Geen
raadslid Lesenne. “Zo kunnen we de
aparte administraties, personeelsbeheer,
sterktes en de noden van beide in kaart
ICT, ... Bovendien hoeft de gemeente geen
brengen. Het gaat niet alleen om inboedel
aparte meerjarenplanning op te maken
en rollend materieel. We moeten weten
hoe de betrokken personeelsleden erover
voor het OCMW. Daardoor kunnen de

scherpenheuvel-zichem@n-va.be

N-VA Scherpenheuvel-Zichem
blijft zich trouwens ook in de
huidige OCMW-raad ten volle
inzetten voor u. Met oog voor de
gevoeligheden in elk individueel
dossier en met respect voor de
privacy van alle betrokkenen. Want
Scherpenheuvel-Zichem is een warme
gemeente waarin de N-VA iedereen
kansen wil geven om aan een mooie
toekomst te bouwen.

Wat verandert er
concreet in 2019?
•

De gemeenteraad wordt
tegelijkertijd de OCMW-raad

•

Wie in 2018 verkozen wordt als
gemeenteraadslid, wordt dus
ook OCMW-raadslid.

•

Het schepencollege zal tegelijk
beslissingen nemen als het vast
bureau van het OCMW.

•

Een bijzonder comité voor
sociale dienstverlening zal
beslissen over individuele
dossiers.

•

Er zal maar één secretaris en
één financieel beheerder en één
meerjarenplanning meer zijn
voor OCMW en gemeente.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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N-VA-voorstel krijgt plots bijval

Stad start Winkelinformatienetwerken op
Het stadsbestuur overweegt om zogenaamde Winkelinformatienetwerken op te starten.
Zo’n ‘WIN’ is een samenwerkingsverband tussen ondernemers en de politiediensten
in het kader van diefstalpreventie. Aangesloten ondernemers houden een gezamenlijk
oogje in het zeil. Verdacht gedrag kan snel doorgegeven worden aan de politiediensten,
die op hun beurt alle aangesloten leden op de hoogte brengen.
De N-VA is absoluut voorstander van zulke informatienetwerken. De enige kant
tekening die we willen plaatsen, is dat de opstart van dit Winkelinformatienetwerk er
blijkbaar pas kon komen nadat de winkel van een gemeenteraadslid uit de meerderheid
tot tweemaal toe werd bestolen. De N-VA vraagt nochtans al jaren om soortgelijke
informatienetwerken op te richten, ook voor burgers. Het is dan ook spijtig dat deze
bestuursmeerderheid van CD&V en Open Vld blijft vasthouden aan haar credo dat
voorstellen van de oppositie best genegeerd worden. Zelfs al komen die uw veiligheid
ten goede.

Druk van N-VA loont: subsidies
eindelijk ingeburgerd
Van bij het begin van deze bestuursperiode hamerde de
N-VA bij monde van raadslid Marc Van Torre op het feit
dat deze meerderheid te weinig inspanningen leverde om
subsidies van de provincie en Vlaanderen te bekomen
voor de plaatselijke scholen. En kijk, de aanhouder wint.
Sinds 2015 druppelen de subsidies binnen. Zo kreeg de
stad subsidies voor de kleuterschool en de lagere school
van de Keiberg en voor de lagere school van Zichem voor
het gebouw van het eerste leerjaar.
Intussen werden ook subsidies gevonden via de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) onder andere voor het project
in Averbode. Zelfs de kerkfabrieken beginnen hun weg te
vinden en kunnen rekenen op verschillende tussenkomsten. Een pluspunt, ook voor onze inwoners. “Want elke
euro subsidie is een euro die niet uit uw zakken komt”,
zegt Marc Van Torre.

Project Zuidervest: wat is ervan aan?

N-VA blijft vragende partij
voor Buurtinformatie
netwerken.
Nu de meerderheid zelf de stap heeft
gezet naar een winkelinformatie
netwerk, zal de N-VA haar voorstel
voor Buurtinformatienetwerken
opnieuw op tafel leggen.
We geven niet op. Want BIN’s zijn
een bewezen efficiënt middel tegen
criminaliteit.

N-VA vraagt zebrapad voor
Chiro Scherpenheuvel
Zondagavonden zijn de drukke momenten in Scherpenheuvel. In het seizoen rijden
vele bedevaarders huiswaarts,
en zelfs buiten het seizoen is
het druk in het centrum. Op
datzelfde ogenblik sluit ook de
Chiro haar dag af. Resultaat:
een echt piekmoment qua verkeer, zeker in de Molenstraat,
waar de Chiro gelegen is.
Om veilig te kunnen oversteken van de Chiro naar de
parking naast het kerkhof is
een zebrapad geen overbodige
luxe. Dat vinden ook enkele
ouders die het stadsbestuur
contacteerden met de vraag
om daar een zebrapad aan te

leggen. Het bestuur antwoordde initieel dat de Molenstraat
een gewestweg is en dat men
eerst moet nagaan hoeveel
mensen er oversteken.
N-VA-gemeenteraadslid Benny
Vangelder herhaalde op de gemeenteraad van april de vraag
van de bezorgde ouders.
“Blijkbaar is men nu dan
toch met de zaak bezig. Men
onderzoekt waar dit zebrapad
het best kan komen, rekening
houdend met de bushalte aan
de Bouckaertstraat”, aldus
Benny.

U kan er niet meer naast kijken: er wordt stevig gebouwd
in het binnengebied achter het stadhuis, op de oude site
Gemoets. “We hopen dat we straks trots kunnen zijn
op een mooi eigentijds bouwkundig project voor onze
binnenstad”, zegt raadslid Allessia Claes. “Alleen spijtig
dat de inwoners verstoken blijven van informatie. Misschien is een informatievergadering wel nuttig?
Voorzitter Xavier Lesenne wijst ook op de ideeën die de
ronde doen om de stadhuissite uit te breiden en de stadsdiensten te centraliseren: “Best dat er snel duidelijkheid
is.”

Benny Vangelder in de Molenstraat, waar een zebrapad echt wel
nodig is.
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