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BEGIJNENDIJK

www.n-va.be/begijnendijk

Eén van de meest gerespecteerde economische 
journalisten van het land die de overstap maakt 
naar de politiek, het is zeker geen alledaags 
gegeven. Nochtans is het net dat wat op 15 
november 2013 gebeurde: Johan Van Overtveldt 
maakte de overstap naar de N-VA, waar hij als 
expert mee het sociaaleconomisch programma 
uitwerkt. Johan wordt ook de lijsttrekker voor de 
N-VA op de Europese lijst.

Wij hebben als Begijnendijkenaars het grote 
geluk dat deze man niet één, maar zelfs drie 
keer bij ons in de buurt langskomt:

• Maandag 10/02 om 20 uur: debat 
Jongerenwerkloosheid (met Fons Leroy 
van de RVA) in de Brandweerkazerne, 
Prattenborgstraat 14b in Scherpenheuvel. 
Contact: sashavl@live.be.

 
• Zondag 16/02 : 08.30 - 10.30 uur: brunch en om 

11 uur toespraak, Zaal Manège, St Jorisplein 25 
in Tienen. Kaarten € 15, kinderen € 8.Kaarten 
en reservaties: ine.tombeur@n-va.be.

• Donderdag 20/02 vanaf 20 uur:  
Gespreksavond “Economische perspectieven 
en het N-VA-programma“, Marathonzaal 1 in 
de Sporthal; Lostraat 48a, Heist-op-den-berg 
(seintje naar katleen.vantyghem@n-va.be)

Wij hopen u bij één van deze gelegenheden
te mogen begroeten.

Het bestuur van N-VA Begijnendijk-Betekom

Een gemeente zonder visie en daadkracht
Op maandag 13 januari 2014 werd op de gemeenteraad de meerjaren-
planning 2014-2019 goedgekeurd. Dit document is een lijst van alle 
inkomsten, uitgaven en leningen voor deze legislatuur en is als dusdanig 
dan ook een van de belangrijkste documenten voor een gemeentebestuur. 
Normaal gezien is de meerjarenplanning de concrete vertaling van een 
beleidsvisie van een gemeentebestuur. 

Geen nieuw administratief centrum
Het goede nieuws is dat het nieuw administratief centrum uit de plannen 
van de dorpskernhernieuwing is verdwenen. De aan-houdende druk en 
inhoudelijke argumentatie van de oppositie hebben er mee voor gezorgd 
dat de plannen voor dit megalomaan gebouw eindelijk in de prullenbak zijn 
beland. Maar wat komt er nu eigenlijk in de plaats?

Dorpspolitiek oude stijl:  arrogantie van de macht 
N-VA Begijnendijk-Betekom, en alle andere oppositiepartijen hebben 
allemaal een visietekst ingestuurd. In die teksten werden de contouren 
van een dorpskernvernieuwing zonder nieuw administratief centrum 
vastgelegd. Er was duidelijk afgesproken dat de meerderheid de 
uitgestoken hand van de oppositie zou aannemen. Hiervoor werd een 
gemeenteraadscommissie opgericht die op donderdag 9 januari heeft 
plaatsgevonden. 

Spijtig genoeg bleek al snel dat er geen constructief overleg mogelijk was. 
De ingestuurde visieteksten werden gewoonweg niet besproken en de 
meerderheid stelde eenzijdig haar meerjarenplanning voor. Een houding 
die ten zeerste te betreuren valt en opnieuw aantoont dat de oude stijl van 
gemeentepolitiek blijkbaar diep geworteld zit in deze meerderheid. 

Geen visie maar paniekvoetbal
Uit de meerjarenplanning blijkt dat er de afgelopen maanden een aardig 
stukje paniekvoetbal is gespeeld. Omdat de burgemeester zijn meerderheid 
niet onder controle heeft, was het niet mogelijk om de oorspronkelijke 
plannen inclusief het administratief centrum door te drukken. Daardoor 
moest nu, in alle haast omwille van dreigende deadlines, een groot deel van 

de geplande investeringen opnieuw verdeeld 
worden over andere posten. Dit CD&V-
MGB-bestuur slaagt er maar niet in om een 
samenhangende visie over verkeersveiligheid, 
mobiliteit, kinderopvang, sociaal beleid en 
wonen te articuleren, en dit zelfs meer dan één 
jaar na haar aantreden. De grote uitdagingen 
waarvoor onze gemeente de komende jaren 
staat, worden dus nog maar eens niet ten 
gronde aangepakt. 

U verdient echt wel beter.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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Bart Sorée, voorzitter N-VA
Begijnendijk-Betekom



Ter gelegenheid van 1 jaar 
gemeentebestuur publiceer-
de Het Nieuwsblad recent 
de resultaten van een groot-
schalige enquête die uitge-
voerd werd  onder de inwo-
ners van Begijnendijk. 

Wat in de eerste plaats opvalt in 
deze enquête zijn de positieve 
cijfers die gegeven worden aan de 
dienstverlening door het gemeen-
tepersoneel en de appreciatie voor 
het aanbod aan sport en cultuur. 

Langs de andere kant blijkt op-
nieuw dat Begijnendijk zwak tot 
zeer zwak scoort op het vlak van 
verkeersveiligheid en snelheids-
controles. Dit blijft een heikel punt. 
De inwoners verwachten terecht 
van onze gemeente dat er een 
duidelijk plan wordt gecommu-
niceerd met harde deadlines voor 
de noodzakelijke ingrepen inzake 
verkeersveiligheid. Wij kunnen 
maar niet begrijpen dat men hierin 
een lakse houding aanneemt. De 
oprichting van de mobiliteitsraad 
is een stap in de goede richting, 
maar de inwoner verwacht een 
concrete vertaling in termen van 
beleidsmaatregelen. Hoe gaat dit 
bestuur er bijvoorbeeld voor zor-
gen dat we onze kinderen met een 
gerust hart een stukje zelfstandig-
heid kunnen geven door ze met de 
fiets of te voet op pad te sturen?   

Geen duidelijk plan
Ook voor de noodzakelijke dorps-
kernvernieuwingen, onderhoud 
wegen en voetpaden, betaalbaar 
wonen en werken is er geen dui-
delijk plan. De antwoorden inzake 
bewakingscamera’s op openbare 
plaatsen kunnen verklaard worden 
vanuit  een groeiend onveilig-
heidsgevoel veroorzaakt door de 
inbraken die recent gepleegd zijn. 

Wat ook opvalt is dat in vergelij-
king met de vorige enquête in 2009 
Begijnendijk in dit onderzoek in 
vele gevallen duidelijk slechter 
scoort: een niet mis te verstaan 
signaal naar de huidige be-
stuursmeerderheid. Uit dit onder-
zoek blijkt ook dat er een terechte 
bezorgdheid bij de inwoners leeft 
die te maken heeft met de manier 
waarop het gemeentebestuur met 
haar financiële keuzes omgaat.  

Scores burgemeester en be-
stuur sterk gedaald
De bevraagden van de enquête 
hebben ook een score voor de bur-
gemeester en het gemeentebestuur 
moeten geven. Tegenover 2009 
zijn die scores sterk gedaald. Van 
6,8 naar 5,5 op 10 voor de burge-
meester en van 6,6 naar 5,5 op 10 
voor het gemeentebestuur. Op de 
vraag : “Als er opnieuw gemeen-
teraadsverkiezingen zouden zijn, 
zou ik dezelfde stem uitbrengen”, 

antwoordt 23 % dit niet te zullen 
doen. Het Nieuwsblad trekt daar 
een hoogst merkwaardige conclu-
sie uit : “Toch willen twee derde 
van de ondervraagden hetzelfde 
bestuur behouden”. Dit is uiteraard 
niet correct. Die tweederden die 
hun stemgedrag niet zouden wij-
zigen, bevatten immers evengoed 
mensen die voor de oppositiepar-
tijen zouden blijven kiezen.

De enige juiste conclusie is 
dat 23 % van het electoraat in 
Begijnendijk haar stemgedrag zou 
aanpassen. Maar naar wie gaan 
die stemmen dan? Spijtig genoeg 
wordt dit in deze enquête niet 
gepeild, maar gezien het bewogen 
politieke jaar 2013 en de rampza-
lige evolutie van de tevredenheids-
scores zou het ons ten zeerste 
verbazen moest die 23 % plots voor 
een niet-functionerende meerder-
heid gaan stemmen.   

Inwoners verwachten cohe-
rent plan
Een belangrijke conclusie die uit 
deze enquête kan getrokken wor-
den is dat de bevolking verwacht 
dat het huidige bestuur met duide-
lijke plannen en een coherente vi-
sie naar buiten moet treden om de 
noodzakelijke ingrepen die deze 
gemeente verdient te realiseren.  

In de OCMW-gemeenteraad 
besliste de meerderheid 
eind vorig jaar om de 
mantelzorgpremie maar 
liefst twee derde te snoeien. 
“Een kille en asociale 
beslissing en een regelrechte 
kaakslag voor de bijna 
300 mantelzorgdragers die 
zich belangeloos dagelijks 
inzetten”, zegt de N-VA.

Mantelzorg wordt te vaak nog 
als vanzelfsprekend gezien, ook 
de mantelzorgers zelf krijgen 
over het algemeen nog te weinig 
waardering en erkenning. 
Wanneer een gemeente een 
mantelzorgpremie uitbetaalt, laat 
ze zien dat ze oog heeft voor wat 
deze mensen doen en voor hun 
dagelijkse inzet. Dit is voor de 
mantelzorger een echte opsteker 
en zorgt er mee voor dat hij/zij 
deze zorg langer blijft volhouden. 

Langer thuis wonen
Niet alleen voor de mantelzorgers 
is dit een opsteker, maar ook 
voor de zorgbehoevende brengt 
dit veel positiefs met zich mee. 
Doordat ze hulp krijgen van 
deze mantelzorgers kunnen ze 
ook langer in hun huis blijven 
wonen en dat is voor velen van 
groot belang. Mensen die naar 
het rusthuis moeten omdat ze 
niet langer alleen thuis kunnen 
blijven wonen, hebben heel wat 
moeite om het huis waar ze met 
hun partner zovele mooie jaren 
hebben beleefd achter te laten. En 
dat is dankzij deze mantelzorgers 
niet meer nodig. Ze kunnen dus in 
hun vertrouwde omgeving blijven 
wonen. 

Tijdens de OCMW-raad van 27 
december werden de CD&V-
raadsleden door de N-VA-
fractie geconfronteerd met 
hun verkiezingsprogramma 
waarin letterlijk staat:

“Het is maar een blad papier”
De reactie van  een OCMW-
raadslid, tevens voormalig CD&V-
voorzitter, was onthutsend! 
Citaat : “Het is maar een blad 
papier.” en “Het maakte deel uit 
van de coalitieovereenkomst met 
MGB.” Van een schaamteloze 
verloochening van toch wel zeer 
belangrijke kiesbeloftes gesproken. 

Maar dat zijn we van deze partij 
natuurlijk al langer gewoon. Of
anders gezegd: dit offeren we 
graag bewust op voor de nodige 
postjes en goed betaalde zitjes. 
Sterker nog, ondertussen blijkt 
dat CD&V haar verkiezingspro-
gramma 2012 van de webstek heeft 

verwijderd. Blijkbaar vinden ze het 
daar niet zo leuk om telkens op 
de gemaakte verkiezingsbeloftes 
gewezen te worden. Niet gevreesd, 
N-VA Begijnendijk-Betekom houdt 
alle teksten netjes bij.  

Onbegrip
Ondertussen bereiken ons al 
van talrijke mantelzorgdragers 
signalen van onbegrip om 
zoveel gebrek aan erkenning 
en waardering door de 
bestuursmeerderheid. De OCMW-
en gemeenteraadsleden van de 
N-VA blijven ijveren om alsnog 
deze onrechtvaardige maatregel 
teniet te doen.

Marc Vandeveegaete,
Yana Janssens, Bart Sorée, 
Anneleen Schellens,
Bart Discart en Martine Dierckx.

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

Gemeenterapport: Begijnendijk-Betekom gaat achteruit Mantelzorgpremie wordt een almoes

In het verkiezingsprogramma van CD&V klonk het nog zo: 
“CD&V wil zorgen voor een warme samenleving: 
opwaardering van de mantelzorgpremie.”“ 

“ 


