
BEGIJNENDIJK-BETEKOM
 begijnendijk@n-va.be  I   www.n-va.be/begijnendijk  I  jaargang 6 • nr. 2 • juli 2016

V.U.:  MAARTEN VERDUYCKT, PEUTERSTRAAT 42, 3130 BEGIJNENDIJK

De zomer van 2016 belooft sportief te 
worden. Het EK voetbal in Frankrijk gaf 
hiervoor de aftrap en de Olympische Spelen 
in Rio De Janeiro beloven alvast het  
hoogtepunt te worden. Voor Begijnendijk- 
Betekom is het belangrijkste op sportief 
vlak dat er eindelijk een plan is om het 
gebrek aan sportterreinen op te lossen.

In 2012 trokken we naar de verkiezingen 
met het voorstel om van Betekom de  
sportgemeente te maken en Begijnendijk de 
cultuurgemeente. Onze mandatarissen zijn 
blijven pleiten voor een centralisering van 
specialisaties. In 2016 volgt het schepen- 
college ons nu hierin. De jaren van  
onzekerheid en last voor vele sporters  
zijn hopelijk eindelijk afgelopen.

Door de toekomstige aankoop en totale 
herinrichting van de sportterreinen aan de 
Grote Baan te Betekom heeft de gemeente 
de kans om aan verschillende sportclubs 
tegemoet te komen. KAC Betekom,  
Klim-op Begijnendijk en KCBJ korfbal 
Betekom zullen binnenkort gezamenlijk 
hiervan kunnen profiteren. Iedere inwoner 
moet maximaal zijn sport kunnen  
beoefenen in de eigen gemeente.

Onze mandatarissen zullen erop aandrin-
gen dat alle sportclubs een faire behande-
ling krijgen bij de keuze van hun velden 
en/of uren. Wij blijven ijveren voor even-
wichtige investeringen in onze sportclubs 
en in een gedegen infrastructuur.

Het schepencollege moet alsnog samen 
zitten met alle betrokken partijen om alles 
tot in het detail te bespreken. 

Wij wachten samen met jullie op de eerste 
projectplannen over dit sportcomplex.

Een sportieve zomer, ook bij ons

N-VA pleit voor  
gemeentelijke  
11 juliviering

11 juli is de nationale feestdag van 
de Vlaamse Gemeenschap en alle 
Vlamingen. De Vlaamse feestdag is 
een evenement voor jong en oud, 
en brengt de gemeenschap samen. 
Onze omliggende gemeentes vieren 
11 juli, maar Begijnendijk laat dit 
dorpsfeest nog steeds links liggen. 
N-VA Begijnendijk-Betekom stelt voor 
om deze heuglijke zomerdag ook in 
onze gemeente op de kalender te 
zetten als een gezellig feest. 

Een 11 juliviering is veel meer dan 
herdenking van de Guldensporen-
slag die plaatsvond op 11 juli 1302. 
Al is de strijd voor meer autonomie 
ook nu brandend actueel binnen de 
Europese Unie.

Onze Bourgondische buik snakt naar 
de zomerse zon, de gezelligheid, lek-
ker eten en drinken. Wij kunnen deze 
dag ook bij ons vieren. Wij willen 
deze historische gebeurtenis in ere 
houden. Met een toffe dorpse viering 
met drank, zang en randanimatie. 
Onze Begijnendijkse gemeenschap 
leeft en we mogen deze gelegenheid 
van samenkomen niet laten liggen. 
Daarom pleiten we ervoor dat we 
volgend jaar ook bij ons 11 juli vieren. 

 Maarten Verduyckt 
Voorzitter N-VA Begijnendijk-Betekom

Waterproblematiek op agenda houden p.2 Dagopvang voor ouderen p. 3



2 DENKEN.DURVEN.DOEN. 3DENKEN.DURVEN.DOEN.

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

Begijnendijk is een dorp dat zijn naam dankt aan zijn dijken. Gezien het weer in juni hebben we opnieuw 
nood aan onze Begijnen. Nu meer dan ooit! 
De inwoners van Begijnendijk-Betekom verdienen beter. Vaak zitten inwoners van verschillende delen van Begijnendijk-Betekom in 
de nattigheid van zodra er meer dan gemiddelde neerslag is. De N-VA kaartte dit probleem al aan op de gemeenteraad van oktober 
2015. 

Onze fractieleden hebben zich niet laten afwimpe-
len met beloftes. Een resultaat hiervan was dat het 
schepencollege de provincie wees op haar verant-
woordelijkheid om de beken te ruimen en te onder-
houden. Tijdens de wintermaanden is de provincie 
ook daadwerkelijk verschillende delen alsnog komen 
ruimen. 

Maar dit was en is niet voldoende. De structurele 
problemen van bijvoorbeeld de Busschotstraat waren 
hiermee nog niet opgelost. Een gezamenlijk front van 
de oppositiepartijen deed al verschillende voorstel-
len om het water eerst hogerop langer op te houden, 
zodat het later trager stroomafwaarts loopt. In juli zit 
de gemeente hierover samen met RIOBRA, de maat-
schappij die zich bezighoudt met het beheer van de 
rioleringen. We houden jullie hierover op de hoogte. 

In de zomer van 2013 dreigde Freya Van Den Bossche ermee om gemeentes onder curatele te plaatsen wanneer ze niet voldoende 
inspanningen deden om het vereiste aantal sociale huur-en koopwoningen te halen. 

In het voorjaar van 2014 beloofde de gemeente hierop om meer dan honderd bijkomende sociale huur-en koopwoningen te  
realiseren . De eerste elf hiervan zouden begin 2015 opgeleverd moeten zijn aan de Gelroodsesteenweg. Van die belofte is nog 
niets van in huis gekomen.

Tegen 2020 moeten de andere 90 sociale huur-en koopwoningen op de Tumkens en in het Everbeur gerealiseerd zijn. Al deze 
projecten samen zou het totale aantal brengen op een kleine honderd voor Begijnendijk-Betekom. Wij stellen ons grote vragen  
bij het engagement van de gemeente om het vereiste minimumaantal te halen. De beloofde inhaalbeweging mag stilaan op  
kruissnelheid komen om de deadline alsnog te halen voor 2020.

In 2014 poseerde de schepen van 
Sociale Huisvesting voor een huis 
op de Gelroodsesteenweg dat 
zou afgebroken worden om er elf 
nieuwe sociale woongelegenheden 
te bouwen. 

We gingen vandaag een kijkje  
nemen en namen een foto. Vindt u 
de elf verschillen?  

Waterproblematiek moet op agenda blijven

Belofte voor meer sociale woningen blijft steken in woorden

Zoek de elf verschillen!

2014 2016

Ouderen uit isolement halen
Het haalt ouderen uit het isolement waarin zij vaak terechtkomen 
als ze ervoor kiezen om thuis oud te worden in plaats van 
in een rusthuis. Tevens is het een prima aanvulling voor de 
mantelzorg. Mantelzorgers voelen zich hiermee gesteund: het 
biedt hen wat meer ademruimte waardoor ze de verzorging 
beter kunnen inpassen in hun eigen leven. “Het is voor iedereen 
een goede zaak dat ouderen en personen die extra zorg nodig 
hebben zo lang mogelijk in hun thuisomgeving blijven wonen. 
Met een CADO kunnen de mantelzorgers die zich inzetten voor 
zorgbehoevenden zelf even op adem komen”, stelt OCMW-
raadslid Marc Vandeveegaete (N-VA).

Oplossing op maat
Tot de doelgroep behoort iedereen die hulp nodig heeft bij 
de persoonlijke verzorging of in het huishouden, maar die 
nog zelfstandig genoeg is en niet hoeft te verhuizen naar een 
woonzorgcentrum. Voor hen is er nu een oplossing op maat: 
in de dagopvang genieten deze ouderen in kleine groepjes van 
goede zorgen en van elkaars gezelschap. En ‘s avonds? Dan 
gaan ze gewoon terug naar huis. Nabijheid, huiselijkheid en 
kleinschaligheid zijn maar enkele van de aspecten die bijdragen 
tot het succesverhaal van deze vorm van dagopvang. 

Hoge noodzaak door vergrijzing
De vergrijzing in Begijnendijk-Betekom is erg uitgesproken. Op 
dit moment telt de gemeente al 19 % inwoners ouder dan zestig 
jaar en 5,3 % tachtigplussers. In 2030 zal 26,5 % van de inwoners 
ouder zijn dan 65 jaar en 7,45 % ouder dan tachtig. 

N-VA heeft sociaal hart
Door sterk oppositiewerk slaagden uw N-VA mandatarissen erin 
de gemeente te overtuigen een CADO op te richten. “Hierdoor 
kunnen binnenkort al vijf tot tien personen opgevangen worden”, 
weet OCMW-raadslid Marc Vandeveegaete. In onze gemeente 
komt er een samenwerking met Landelijke Thuiszorg, zij baten 
reeds verschillende CADO’s uit en beschikken dus over de nodige 
knowhow. 

Historisch weetje
In 1977 zijn Begijnendijk en Betekom gefusioneerd, 
waarbij Betekom de Balenberg verloor aan Tremelo 
en Begijnendijk de Bloemsehoeve aan Aarschot. In 
2017 is dit 40 jaar geleden. Wij zullen dit niet zomaar 
laten passeren. Wat is er van de ‘Wringers’ en de 
‘Messentrekkers’ terecht gekomen na 40 jaar?

De CADO opent eind dit jaar haar deuren 

CADO = Collectieve Autonome DagOpvang
CADO staat voor Collectieve Autonome DagOpvang voor 
ouderen en zorgbehoevenden. In deze kleinschalige, huiselijke 
vorm worden ouderen en zorgbehoevenden opgevangen en 
doen ze onder begeleiding van verzorgers alledaagse dingen: 
koken, de krant lezen, kaarten, handwerken, koffiekletsen, 
afwassen, eten, een wandelingetje maken, enzovoort.

N-VA Begijnendijk-Betekom 
komt naar u toe
We willen kennis met u maken en uw mening leren kennen 
over gemeentelijke thema’s. We gaan binnenkort een afspraak 
met u maken. We kijken ernaar uit! Onze bestuursleden staan 
ten dienste van onze inwoners. Spreek ze aan bij vragen, 
problemen of gewoon om een praatje te slaan. U kunt ze steeds 
contacteren via hun e-mail of begijnendijk@n-va.be. 
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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
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