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BEGIJNEDIJK-BETEKOM

N-VA neemt verantwoordelijkheid vanuit oppositie
Het was geen goed jaar voor het huidige 
gemeentebestuur. De politieke instabiliteit die binnen 
de schoot van de meerderheid MGB – CD&V nog 
steeds aanwezig is, zorgde ervoor dat er binnen de 
gemeenteraad geen meerderheid aanwezig om een 
aantal cruciale beslissingen te nemen. 

De bestuurlijke onzekerheid heeft er meermaals voor 
gezorgd dat de gemeenteraad geconfronteerd werd met 
een minimalistische agenda. De afhandeling van een 
aantal belangrijke dossiers werd gereduceerd tot politiek 
getouwtrek. 

Een voorbeeld hiervan is de beslissing rond de 
circulatieplannen in de dorpskernen van Begijnendijk en 
Betekom. Onafhankelijk van wat de meningen zijn over 
die circulatieplannen, is het beslissingsproces dat geleid 
heeft tot wat nu op tafel ligt geen schoolvoorbeeld van 
efficiënt bestuur.

In dit dossier zijn wij ervan overtuigd dat het 
circulatieplan voor de dorpskern Betekom geen goede 
beslissing is. We zullen ons blijven verzetten tegen dit 
plan.

HOOPVOL

En toch zijn we hoopvol. De oppositiepartijen hebben 
namelijk wel hun verantwoordelijkheid opgenomen en 
ervoor gezorgd dat er terug stabiliteit aanwezig is binnen 
de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden en OCMW-
raadsleden van de N-VA wensen op een zinvolle manier 
invulling te geven aan het mandaat dat ze gekregen 
hebben van u. 

Wij maken dan ook voluit de keuze om op een 
constructieve en inhoudelijke manier oppositie te voeren 
zonder te vervallen in politieke spelletjes.

Zo is het voorstel van de N-VA gerealiseerd om een 
dagopvang op te richten voor hulpbehoevenden zodat 
mantelzorgers even ademruimte krijgen. Zo heeft een 
interpellatie van onze fractie ertoe geleid dat er over de 
partijgrenzen heen een brief werd verstuurd naar de 
provincieraad om de provincie er toe aan te zetten werk 
te maken van het onderhoud van onze waterwegen. 

Zo is het dankzij de voorstellen en de cruciale 
amendementen van de N-VA dat er uiteindelijk een beter 
mobiliteitsplan werd gestemd en ingediend. Verderop 
in dit blad kan u alvast meer lezen over bovenstaande 
acties die vanuit onze fractie zijn gerealiseerd.

UITKIJKEN NAAR STABIEL BESTUUR

2016 zal opnieuw een jaar worden waar we met 
argusogen de beslissingen van dit gemeentebestuur 
kritisch maar constructief blijven controleren en 
opvolgen. Vol verwachting kijken we uit naar een stabiel 
bestuur waar iedere inwoner recht op heeft.  

N-VA Begijnendijk-Betekom wenst iedereen een 
voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar.

Bart Sorée,
Voorzitter N-VA Begijnendijk-Betekom



Dagopvang zorgbehoevenden in 
Begijnendijk-Betekom

N-VA Begijnendijk-Betekom steunt de oprichting 
van een Collectieve Autonome Dagopvang (CADO) 
in samenwerking met Landelijke Thuiszorg aan de 
Betekomsesteenweg naast speeltuin De Raam. 

Al sinds begin 2014 drongen onze fracties hierop aan 
in de gemeenteraad en OCMW-raad. Telkens werd 
ons voorstel door de meerderheid afgewezen. Deze 
kleinschalige dagopvang is nochtans een welgekomen 
initiatief om de zorgbehoevenden gedurende enkele uren 
of een dag een gezellige tijd en het nodige sociale contact 
te geven. 

Liefst kiezen ze er voor om in de vertrouwde 
thuisomgeving te blijven. Mantelzorgers kunnen 
niet altijd paraat staan. Daarom is ook voor hen een 
adempauze welkom. 

 
N-VA WIL HOGERE MANTELZORGPREMIE 
Wij hopen dat de ruimte voor deze CADO tijdig klaar 
komt zodat de eerste gebruikers in de loop van 2016 kun-
nen verwelkomd worden. Samen met de oprichting van 
een CADO blijft N-VA Begijnendijk-Betekom aandringen 
op de herziening van de mantelzorgpremie. Die werd 
door de bestuursmeerderheid in de OCMW-raad vanaf 
januari 2014 gereduceerd tot een schamele 5 euro per 
maand. 

Dit ondanks een verkiezingsbelofte van een van de 
meerderheidspartijen om de mantelzorgpremie te 
opwaardeeren”. Wij vinden dat dit bedrag zou moeten 
aangepast worden tot minstens de 15 euro per maand 
zoals voorheen.

Onze sterk verouderende bevolking doet steeds meer 
beroep op de vrijwillige inzet van mantelzorgers. In 
Vlaanderen staan ze in voor 80 procent van de thuiszorg. 

Mantelzorgers moeten we dus koesteren!

N-VA draagt steentje bij in circulatieplannen en 
mobiliteitsplan Begijnendijk en Betekom

Rioleringsproblematiek Vijversstraat

Vorig jaar werden op de gemeenteraad de mobiliteits- 
en circulatieplannen voor de dorpskernen van 
Begijnendijk en Betekom goedgekeurd. 

De N-VA plaatst mobiliteit en verkeersveiligheid hoog 
op de agenda en is er alvast in geslaagd om vanuit 
de oppositie een verbeterd mobiliteitsplan te laten 
goedkeuren. 

Het oorspronkelijk mobiliteitsplan bevatte zeker goede 
elementen die significant kunnen bijdragen tot een 
betere verkeersveiligheid en doorstroming, maar wat 
volgens ons ontbrak was een concrete planning met 
bijhorende budgetten. Dankzij de N-VA fractie heeft de 
gemeenteraad een mobiliteitsplan goedgekeurd waarin 
ook concrete verbintenissen genomen worden. 

VERBETERDE VERSIE CIRCULATIEPLAN BEGIJNENDIJK
Naast het mobiliteitsplan werd vorig jaar ook 
een belangrijke beslissing genomen over de 
verkeerscirculatie in beide dorpskernen. Ook hier 
formuleerde de N-VA in de gemeenteraad een aantal 
voorstellen die ertoe geleid hebben dat voor de 
dorpskern Begijnendijk een verbeterde versie van het 
circulatieplan is goedgekeurd. 

Spijtig genoeg werd ons advies over de verkeersstromen 
in Betekom niet gevolgd en werd volgens ons niet het 
beste plan goedgekeurd. Wel zijn we erin geslaagd om 
voor beide dorpskernen de nieuwe circulatieplannen 
eerst in proefopstelling uit te voeren om de impact, 
verkeersveiligheid en efficiëntie te meten om daarna te 
evalueren en bij te sturen. 

Verschillende straten in ons dorp kampen al jaren 
met wateroverlast, met overstromingen tot gevolg, bij 
hevige regenval. De Vijversstraat, die zich bevindt 
in overstromingsgevoelig gebied, heeft al vaker te 
maken gekregen met dit soort wateroverlast. 

Burgers die het laagst gebouwd hebben in de straat 
hebben kans dat hun huis onder water loopt bij een 
hevige regenbui. Dat gebeurde eind augustus 2015.  

Enkele burgers hebben ondertussen al hun voorzorgen 
genomen door het plaatsen van een terugslagklep, wat 
het probleem kan oplossen voor het huis in kwestie. 
Het probleem verschuift dan echter naar een volgende 
inwoner die op dat moment het laagste heeft gebouwd.

De grote boosdoener is de beek in de Busschotstraat, 
de Puttebeek, die onvoldoende wordt geruimd. De 
natuurlijke terreinkenmerken (vlak gebied) wijzen ook 
op een gering verval van de beek waardoor bij hoog 
water deze beek minder snel afvloeit. 

PROVINCIE VERANTWOORDELIJK

Sinds 1 december 2014 is de provincie verantwoordelijk 
voor het ruimen van de beken in onze gemeente. 
De voorbije winter is de beek volledig oppervlakkig 
geruimd. Dit betekent: het verwijderen van alle 
obstakels zoals vreemde voorwerpen en/of takken. 

In het voorjaar van 2015 is de waterloop voor het eerst 
machinaal gemaaid vanaf de kruising met de Goreweg. 
Grondige ruimingswerken zijn echter niet meteen 
gepland. Deze grondige ruimingswerken is net wat de 
Puttebeek nodig heeft om het probleem aan te pakken. 
Die ingreep wordt enkel overwogen als dit hydraulisch 
noodzakelijk is voor de goede afvoer. 

De N-VA heeft dit probleem op de agenda van de 
gemeenteraad gezet. Met hulp van de meerderheid 
en oppositie zijn we tot een consensus gekomen om 
een brief te versturen naar de provincie met de vraag 
deze grondige ruimingswerken zo snel mogelijk uit 
te voeren. Er wordt ook nog een communicatienota 
verstuurd naar alle mensen die te kampen krijgen met 
dit probleem. 

begijnedijk@n-va.be www.n-va.be/begijnedijk 

Inwoners Begijnendijk geven gemeentebestuur duidelijk signaal
Het Nieuwsblad 
publiceerde onlangs 
een gemeenterapport 
naar aanleiding van 
drie jaren MGB-CD&V-
bestuur. Dat bestuur 
krijgt van de inwoners 
een dikke onvoldoende. 

Onder meer op vlak 
van verkeersveiligheid, 
mobiliteit, onderhoud 
wegen en voetpaden, 
parkeermogelijkheden, 
snelheidscontroles en aanpak 
criminaliteit scoort dit 
gemeentebestuur ronduit slecht.

Ook op andere beleidsdomeinen 
zijn de scores algemeen onder 
het gemiddelde. De inwoners van 
Begijnendijk en Betekom beginnen 
de gevolgen van dit wanbeleid op 
te merken en laten hun stem horen.

In Het Nieuwsblad stelt de 
burgemeester dat met de aankoop 
van de sportvelden en de 
vernieuwingen in de sporthal hij 
‘een jongensdroom in vervulling 
ziet gaan’. Uiteraard zijn sport, 
ontspanning en cultuur belangrijk, 
maar waren we het allemaal 
niet eens dat verkeersveiligheid, 
mobiliteit, sociale woningen, 
opvang voor ouderen en 

hulpbehoevenden, 
gezond financieel beleid 
en goed bestuur ook 
prioriteiten zijn?

Het ene sluit het andere 
niet uit. Helaas, door 
de interne spanningen 
in dit gemeentebestuur 
en het gebrek aan 
visie, goede planning 
en concrete acties 
zullen de inwoners 

van Begijnendijk en Betekom 
het moeten doen met, ‘een 
inhaalbeweging in de tweede 
helft’, om toch nog ‘een aantal 
doelstellingen’ te bereiken. Ruim 
onvoldoende wat ons betreft.

Ten slotte mochten de bevraagde 
inwoners ook een score geven 
aan de burgemeester en het 
gemeentebestuur voor de 
afgelopen jaren: 5,1 op 10 voor de 
burgemeester en 5,2 op 10 voor het 
gemeentebestuur.

In 2013 scoorde de burgemeester 
en het gemeentebestuur al amper 
5,6 op 10. Vandaag zien we dat de 
scores nog lager liggen en dat zij de 
gevolgen dragen van het huidige 
wanbeleid.

Algemene conclusie van de 
burgemeester over deze enquête: 
“Dat het nieuw administratief 
centrum er niet kwam, wordt ons 
blijkbaar kwalijk genomen”. 

Blijkbaar vergeet hij dat dit er 
niet gekomen is dankzij een 
gemeenschappelijk front gevormd 
door de oppositie en een deel 
van de zittende meerderheid die 
het gezond verstand heeft laten 
primeren. Er waren eenvoudigweg 
onvoldoende financiele middelen 
en draagvlak bij de bevolking om 
dit project te realiseren. 

Dankzij die beslissing is er nu 
wel ruimte voor maatregelen 
verkeersveiligheid, mobiliteit, 
sociale investeringen, 
dorpskernvernieuwing en 
sportinfrastructuur. Als op het 
einde van de rit dan toch zaken 
verwezenlijkt worden, kan men 
alleen maar dankbaar zijn dat 
wij erin geslaagd zijn om dit 
megalomane project tegen te 
houden. 

Wij vrezen echter dat het huidig 
bestuur met de vrijgemaakte 
middelen opnieuw de mist zal 
ingaan. We houden u op de hoogte!



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de 
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid 
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en 
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft. 

Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich 
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke 
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen 
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”, 
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede. 

provincieraadsleden

NU

in Vlaams-Brabant

72 -50%
nog 35 provincieraadsleden

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth Homans

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden.” 
   Linda De Dobbeleer-Van den Eede,  N-VA-fractievoorzitter provincieraad 

Liesbeth Homans


