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V.U. Michiel Mentens
Strooiselhoeve 43
3130 Begijnendijk

Vertrouwen in de
toekomst
De ene verkiezing lijkt nog maar net
achter de rug of we maken ons stilaan
al klaar voor de volgende – en ik bedoel
uiteraard de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Persoonlijk vind ik de
slogan van de partij ‘Nu durven veranderen’ geslaagd, omdat het perfect samenvat voor welke uitdaging de N-VA
staat.
De goede federale uitslag mag ons niet
doen vergeten dat we op lokaal niveau
nog lang niet zo ver staan. Daarom
moeten we allemaal aan de slag. Niet
door veel te vergaderen of te palaveren.
Wel door concrete acties te ondernemen
om onze zichtbaarheid te verhogen in
de gemeenten. De discussie aangaan
met de mensen om te weten wat de
grootste ergernissen of zorgen zijn. Interessante ideeën en een positief alternatief naar voren schuiven. Maar
evenzeer aangeven wat goed is. Bij ons
geen verzuring. Wel vertrouwen in de
toekomst.
Als senator wil ik dat proces voluit met
raad en daad steunen. Ook in Begijnendijk-Betekom. Want als we als partij nationaal willen blijven wegen, kan dat
nooit zonder een sterke lokale achterban en een sterk netwerk van degelijke
mandatarissen in zoveel mogelijk gemeenten. Laat het duidelijk zijn: de
N-VA zal lokaal zijn, of niet zijn!

Senator
Piet De Bruyn:
“De N-VA zal
lokaal zijn,
of niet zijn!”

N-VA ook in Begijnendijk-Betekom!
Na de nationale verkiezingsoverwinning van juni 2010 kon een lokaal initiatief niet uitblijven. In heel Vlaanderen is men hard aan het werk om de N-VA
lokaal te verankeren. De boodschap van 2010 mag immers niet verloren gaan. Ook
in Begijnendijk-Betekom willen we de N-VA op de kaart zetten.

We willen niet alleen de partij verder uitbouwen maar ook en vooral onze gemeente
vooruit helpen. Een partij met een stevige vinger in de pap op Vlaams en federaal
niveau kan ervoor zorgen dat ze in Brussel Begijnendijk-Betekom niet vergeten.
STEVIGE PARTNER
De N-VA-afdeling Begijnendijk-Betekom wil zich profileren als een stevige partner in
het politieke debat. Je vraagt je misschien af: Hoe kunnen wij de gemeentepolitiek
beïnvloeden? Hoe kunnen de burgers verandering in deze politiek brengen? Dat kan,
door actief te worden binnen onze partij. Blijf niet langs de zijlijn staan. Doe met ons
mee.
VERANDERING
N-VA Begijnendijk-Betekom wil een gemeentebeleid gebaseerd op een brede discussie en een beleid gedragen door een groot deel van de bevolking. 2012 moet het jaar
van de verandering worden in onze gemeente. N-VA Begijnendijk-Betekom staat
voor een doorzichtige, eerlijke gemeentepolitiek. Mensen die zich geroepen voelen
om hieraan mee te werken nemen contact op met:
Michiel Mentens
N-VA Begijnendijk-Betekom
T: 0494 03 22 83
E: michiel.mentens@n-va.be

Arnout Coel
Ondervoorzitter N-VA
arrondissement Leuven
T: 0475 66 03 34
E: arnout.coel@n-va.be

Professor
Scharpélaan
Iedereen in Begijnendijk-Betekom
kent wel de Professor Scharpélaan, de
belangrijke verkeersader die, samen met
de Betekomsesteenweg, onze twee dorpskernen met elkaar verbindt. Maar wie was
nu eigenlijk die professor Scharpé?

Het Scharpéhuis, waar Lodewijk Scharpé van 1926 tot aan
zijn dood in 1935 woonde, teruggetrokken uit het openbare leven.

Lodewijk Scharpé (°1869) was professor
in de Germaanse filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Nadat hij in
1900 als lid van de burgerwacht had geweigerd Franstalige bevelen te gehoorzamen, werd hij de steun en toeverlaat
van de Vlaamsgezinde studenten.
ERNEST CLAES
Een van die studenten was Ernest Claes,
de latere schrijver van onder andere De
Witte. Die had het in 1909 aangedurfd
een aantal pittige bijdragen te schrijven
voor het blad Ons Leven van het KVHV (Katholiek
Vlaams Hoogstudenten Verbond), waarop hij van de
universiteit werd gegooid. Professor Scharpé nam
met succes zijn verdediging op zich en Ernest Claes
kon alsnog verder studeren.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij een van de
weinige hoogleraren die niet op de vlucht sloegen.
Hij bood zich aan als gijzelaar en hielp zo mee de ver-

woesting van het Groot Begijnhof te voorkomen. Hij
stond mee in de bres voor de armen van Leuven. Na
de oorlog was hij actief in steunfondsen voor de
slachtoffers van de repressie.
VERBODEN TOEGANG
In de jaren twintig waren er heel wat spanningen tussen de Vlaamse en Waalse studenten en de academische overheid. Veel manifestaties waren door het
rectoraat verboden voor “universiteitsbevolking”.
Toen hij zich in 1926 toch vertoonde op een verboden
amnestiebetoging kreeg Lodewijk een vermaning
van aartsbisschop Van Roey.
Scharpé besliste zich niet te verontschuldigen maar
zich van dan af terug te trekken uit het publieke
leven, waarop hij verhuisde naar Betekom, naar het
pand dat nu bekend staat als het Scharpéhuis (recht
tegenover de lagere school). Hij overleed in Betekom
op 4 mei 1935 en ligt begraven op het kerkhof van
Betekom.
Bron: wikipedia

N-VA Begijnendijk-Betekom, zichtbaar en bereikbaar
• Huis-aan-huisblad: de eerste editie heb je nu ter
hand. Deze zal vier keer per jaar in jouw brievenbus vallen. De digitale versie is steeds raadpleegbaar op de webstek.
• Webstek: http://www.n-va.be/begijnendijk. Dé
plaats voor de laatste up-to-date informatie. Hier
vind je werkelijk alles op terug.

Een brede discussie, een beleid gedragen door een
groot deel van de bevolking, een lokaal netwerk,
doorstroming van informatie en ideeën, … daar
hoort natuurlijk een open en ruime communicatie
bij.
N-VA Begijnendijk-Betekom is vanaf vandaag dan
ook zichtbaar en bereikbaar via een ruime waaier aan
mogelijkheden:

• E-post: begijnendijk@n-va.be voor een snelle,
eenvoudige communicatie. Alle vragen staan
vrij!
• Telefonisch: 0494 03 22 83 (Michiel Mentens) en
0475 66 03 34 (Arnout Coel).
• Per post: Strooiselhoeve 43, 3130 Begijnendijk
t.a.v. Michiel Mentens.

Lidmaat dubbel:

Anneleen Schellens en
Piet Vancraeynest
De N-VA is een partij in volle groei. Heel wat mensen met verschillende achtergronden en profielen willen hun schouders onder het
project van Bart De Wever en de zijnen zetten. Ook in BegijnendijkBetekom is er een groepje enthousiastelingen van start gegaan.
In dit eerste huis-aan-huisblad maken we alvast kennis met Piet
Vancraeynest (47) en Anneleen Schellens (22).
Wat doen jullie in het dagelijks leven?
Piet: Ik ben arts-statisticus en werk als wetenschappelijk geneesmiddelen-evaluator bij het
RIZIV in Brussel. Wanneer een farmaceutisch bedrijf een geneesmiddel in het terugbetalingssysteem wil laten opnemen, moet het hiervoor een aanvraagdossier indienen. De evaluator
bespreekt de verschillende elementen van de aanvraag in een verslag voor de Commissie
Tegemoetkoming Geneesmiddelen, die op haar beurt een advies uitbrengt aan de minister van
Sociale Zaken, die de uiteindelijke beslissing neemt. Mijn vrije tijd gaat naar lezen, vooral nonfictie, en dan vooral over luchtvaart. Ik ben namelijk een vliegtuigfreak. En verder probeer ik
regelmatig de fiets van stal te halen voor fietstochten.
Anneleen: Ik ben studente marketing/bedrijfscommunicatie aan de KHLeuven. In juni ben ik
afgestudeerd en ga ik op zoek naar werk. In mijn vrije tijd speel ik badminton en ga ik joggen.
Omdat ik een grote tennisfan ben heb ik mezelf ook net ingeschreven om lessen te volgen.
Wonen jullie al lang in Begijnendijk-Betekom? En wat is jullie favoriete plek in onze gemeente?
Anneleen: Ik woon al van sinds mijn geboorte in Begijnendijk-Betekom. Mijn ouders zijn hier
komen wonen omdat het werk van mijn vader hier kortbij lag. Mijn favoriete plek is het jaagpad naast de Demer: heerlijk weidse uitzichten over velden, weiden en bossen. Ik ga er dan ook
vaak joggen.
Piet: Ik woon sinds 1995 in Begijnendijk-Betekom. Ik ben eigenlijk afkomstig van Halle maar
ben mijn hart gevolgd: mijn echtgenote is van Rotselaar en na een korte tijd in Rotselaar en Aarschot gewoond te hebben, zijn wij in 1995 definitief hier neergestreken. Mijn favoriete plek is
de Seypstraat, een lang, smal straatje dat achter de Steenputten van Moorsem loopt. Landelijk
Vlaanderen op zijn best: hier heersen bomen, weiden, vijvers en veel natuur. Een oase van rust
en stilte, een prachtig rustpunt in ons jachtige leven. Ik krijg er altijd een vakantiegevoel van.
Anneleen, waarom kiest een jonge actieve vrouw voor de N-VA?
Anneleen: Mijn interesse is eigenlijk ontstaan in het laatste middelbaar. Ik heb humane wetenschappen gestudeerd en in deze richting kregen we informatie over politiek en alle politieke
partijen. Ik had toen al een boon voor de N-VA maar omdat ze toen nog een kartel vormden
met CD&V was ik niet helemaal overtuigd. Ik vond namelijk dat ze als alleenstaande partij veel
meer zouden kunnen betekenen, wat nu inderdaad blijkt te kloppen. Toen de N-VA een onafhankelijke partij werd ben ik eerst wat informatie gaan opzoeken over hun standpunten en
werkwijze en heb ik me nadien aangesloten.
Piet, veel N-VA’ers volgen vooral de nationale politiek. Vind je het belangrijk dat de N-VA
ook op lokaal vlak actief is?
Piet: Het is zeer belangrijk dat de grootste partij van het land ook een degelijk uitgebouwd
lokaal netwerk heeft om een optimale doorstroming van informatie en ideeën te verzekeren,
en dit in beide richtingen. Hierdoor kunnen de lokale afdelingen, vanuit hun specifieke lokale
situatie, actief meewerken aan meer algemene stellingnames zowel op Vlaams als federaal
niveau. Ook een snelle en vlotte toegang tot de bovengemeentelijke beslissingsniveaus is
belangrijk voor de vlotte uitvoering van lokale beslissingen. Bovendien kan een lokaal laagdrempelig aanspreekpunt alleen maar helpen de kloof tussen burger en politici te verkleinen.
Lees het volledige interview op www.n-va.be/begijnendijk

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.
Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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GEMEENTE:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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