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BEGIJNENDIJK-BETEKOM

www.n-va.be/begijnendijk

IN DIALOOG MET DE BURGER 
We zijn nu een viertal maanden actief in de lokale gemeentepolitiek en de 
N-VA-mandatarissen in de gemeente- en OCMW-raad zitten ondertussen op 
kruissnelheid. Naast de moties en vragen die door ons werden ingediend, 
blijven we ook garant staan voor een open communicatie en debatcultuur. 

Een mooi voorbeeld hiervan is het recent goedgekeurde spreekrecht voor inwoners 
op de gemeenteraad dat door de volledige N-VA-fractie werd gesteund.  Wij hopen 
alvast dat de burger in onze gemeente gebruik zal maken van dit recht om zo 
tot een evenwaardige dialoog tussen inwoner en bestuur te komen. Wij zullen er 
alvast op toezien dat dit spreekrecht op een faire manier wordt toegekend. 

NIEUW BESTUUR
De leden van N-VA Begijnendijk-Betekom 
hebben recent ook een nieuw bestuur 
gekozen. Het huidige bestuur werd 
uitgebreid met drie nieuwkomers en telt 
nu 14 bestuursleden. Het stijgend aantal 
leden en de toenemende interesse van 
de inwoners voor ons programma zal 
hier zeker een rol spelen. Dat merken we 
duidelijk aan het aantal reacties en vragen 
die we de afgelopen maanden hebben 
ontvangen. 

Op de volgende bladzijde kan u alvast 
meer info vinden over onze huidige 
bestuursleden.  Ik nodig iedereen ook uit 
om niet te aarzelen als u met een vraag of 
een opmerking zit. Alle bestuursleden zijn aanspreekbaar en kunnen telefonisch 
of via e-mail gecontacteerd worden. 

HETE HANGIJZERS
Vanaf nu zullen we in dit blad steeds een volledige pagina besteden aan de 
activiteiten van onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad, OCMW-raad en 
andere lokale raden. Wij zijn van mening dat inwoners het recht hebben om niet 
alleen tijdens de verkiezingsperiode geïnformeerd te worden over de activiteiten 
van hun vertegenwoordigers in de gemeente. In deze editie brengen we u alvast 
een aantal hete hangijzers: de invoering van een megataks op elektronische 
rijbewijzen,  de veelbesproken directiewissel tussen de gemeentelijke basisscholen 
en de moeizame samenwerking tussen gemeentebestuur en OCMW.

Spelen met vuur 
Het gemeentebestuur maakt de ge-
meentelijke spaarpot van € 6 354 541 
leeg. In 2015 zal er nog maar 768 euro 
overblijven. Tegelijk zal de schuld-
graad toenemen van € 9 256 582 naar 
€ 10 860 025. Een stijging met meer 
dan 17 procent over een periode van 
een kleine drie jaar. De huidige meer-
derheid neemt in tijden van crisis 
een enorm risico met het geld van de 
belastingbetaler. Zelfs de financieel 
beheerder van onze gemeente waar-
schuwt : 

“De mogelijke keuze voor een nieuw ad-
ministratief centrum heeft zijn invloed op 
de exploitatie. Het huidige overschot, het 
spaarpotje, zal volledig uitgeput worden 
teneinde deze investeringen te financie-
ren”. 

De grote slokop blijft de financiering 
van het nieuwe administratief cen-
trum.  Een megalomaan project waar-
van de bestaansreden nog steeds niet 
objectief is vastgesteld. Bovendien zei 
CD&V in haar verkiezingsprogram-
ma dat het niet akkoord zou gaan. 

Alsof deze coalitie haar woord zou 
houden. Zoals CD&V als MGB had-
den plechtig beloofd geen nieuwe 
belastingverhoging door te voeren. 
Een taks van 50 % op de nieuwe elek-
tronische rijbewijzen valt blijkbaar 
niet onder de gemaakte belofte. Maar 
daar kan u meer over lezen verderop 
in dit blad.

Blijkbaar is het voor deze coalitie niet 
zo eenvoudig om gemaakte beloften  
tegenover de kiezer vol te houden. Ze 
zijn met vuur aan het spelen.

N-VA Begijnendijk-Betekom

Bart Sorée
Voorzitter N-VA Begijnendijk-

Betekom



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

Uw N-VA-vertegenwoordigers

Bestuur & vertegenwoordigers

N-VA hekelt 50 % belastingverhoging voor e-rijbewijzen 

N-VA wil tweezijdige samenwerking tussen gemeente en OCMW 

Directiewissel scholen

Martine Dierckx
GEMEENTERAADSLID
- Verantwoordelijke VIA  
(Vrouwen in Actie)
- arts-anesthesist 

- Hobby’s: lopen, 
lezen, fietsen

Marc Vandeveegaete
OCMW-RAADSLID
- Gepensioneerd leraar Aardrijkskunde 
- Hobby’s: politiek, reizen, passieve 
sportbeoefening (atletiek, volleyball, ski)

Interesses: 
OCMW

Marcel Vekemans
OCMW-RAADSLID
- Gepensioneerd arbeider (afwerker 
Renault Vilvoorde )
- 17 jaar lid (waarvan 10 jaar als voorzit-

ter) geweest van 
wielertoeristen-
club De Ware 
Vrienden in 
Begijnendijk 
- Hobby: fietsen 
- Interesses: 
OCMW, sport 

Bart Discart
GEMEENTERAADSLID
- Afdelingsondervoorzitter, verantwoor-
delijke organisatie
- supervisor/teamleader Danone Rotse-

laar
- Hobby’s: motor-
rijden, drankje aan 
de toog, levensge-
nieter, reizen
- Interesse s: leef-
bare en verkeers-
veilige gemeente

Bart Soree
GEMEENTERAADSLID
- Afdelingsvoorzitter, fractievoorzitter
- Onderzoeker IMEC Leuven, professor 
fysica Universiteit Antwerpen 

- Hobby’s: 
Politiek, muziek, 
fysica & wiskunde
- Interesses: 
Efficiënt beleid, 
onderwijs, weten-
schap & innovatie, 
energie

Steffi 
Bertens
Afgevaardigde vzw 
De Tumkens

Maarten 
Verducykt
Bestuurslid

Piet 
Vancraeynest
Afdelingssecretaris, 
GECORO /Bibliotheek

Kevin 
Kleykens
Webbeheerder

Maurits 
Mentens 
Bestuurslid

Andy 
Uytterhoeven 
Bestuurslid 
afgevaardigde De Tumkens. 

Kenneth 
Verheyen
Penningmeester

Emile 
Lauwers
Bestuurslid, 
afgevaardigde PWA

Rudy 
Dioos
Bestuurslid

Anneleen Schellens
GEMEENTERAADSLID
-Verantwoordelijke Communicatie en 
politieraadslid
- Kabinetsmedewerker Vlaams minister 

Geert Bourgeois
- Hobby’s: BBB, 
tennis, badminton, 
lezen, politiek
- Interesse s:  on-
derwijs, veiligheid, 
migratie/inburge-
ring en sport

Na een korte testperiode verplicht de staatssecretaris van mobiliteit iedereen een elektronisch rijbewijs aan te schaf-
fen. Het e-rijbewijs heeft een geldigheid van 10 jaar, net zoals de elektronische identiteitskaart. Eigenlijk kost zo'n 
e-rijbewijs 20 euro. Dat is de som die de Federale Overheidsdienst Mobiliteit aan de gemeente aanrekent. De uitrei-
kende gemeente kan hierop naar eigen goeddunken een taks heffen. 

Hoewel enkele gemeenten in Vlaanderen hierop geen enkele taks heffen, vragen de meeste gemeenten een taks van 
25 % (5 euro) (zie tabel). In die gemeenten betaalt de burger dus in totaal 25 euro voor een e-rijbewijs (20 euro basis-
kost + 5 euro gemeentetaks). In onze gemeente zal u echter 30 euro moeten betalen. De meerderheidspartijen MGB 
en CD&V heffen dus zomaar eventjes een taks van 50 %, dubbel zoveel als de omliggende gemeenten! Herinnert u 
zich nog de belofte van MGB de belastingen onder geen enkele omstandigheid te verhogen? 

Sociaal beleid moet voor de N-VA in de eerste plaats geïntegreerd beleid zijn. Als noodzakelijke voorwaarde voor 
een efficiënt sociaal beleid moeten de schotten tussen de gemeente en het OCMW zoveel mogelijk verdwijnen. Ook 
samen werking met andere welzijnsactoren is hierbij noodzakelijk. De N-VA wil dat alle sociale taken in handen 
komen van het OCMW. Om dit efficiënt uit te voeren is het nodig samen te werken met andere gemeentelijke 
diensten (zoals ICT-diensten, personeel, financiën). Die samenwerking dient te gebeuren op basis van wederzijds 
respect en vertrouwen tussen gemeente en OCMW. 

Spijtig genoeg ontvangt de N-VA signalen dat er tot nu toe slechts een eenzijdige sturing vanuit het gemeentebestuur 
wordt georganiseerd. De N-VA heeft in de OCMW-raad en de gemeenteraad haar bezorgdheid hieromtrent geuit 
en vraagt dat samenwerkingsprincipes duidelijk geformuleerd worden. Hierbij is het absoluut noodzakelijk dat de 
eigenheid van het OCMW gevrijwaard wordt en het  OCMW-personeel  voldoende geïnformeerd en geadviseerd 
wordt. 

Een week voor de krokusvakantie kregen de ouders van de kinderen die naar de scholen De Puzzel en De Klimroos 
gaan een brief met de mededeling dat er een directiewissel zou gebeuren.  De N-VA-fractie vroeg dan ook een bijko-
mend agendapunt op de gemeenteraad van 18 februari. Vele ouders waren aanwezig op die gemeenteraad omdat zij 
duidelijkheid over de genomen beslissing wilden. 

Hoewel het de bedoeling was om dit onderwerp in gesloten zitting te behandelen,  stond de N-VA-fractie erop dat 
tenminste een uitleg werd verschaft naar de aanwezige ouders. Opvallend ook was het antwoord van de huidige 
schepen van Onderwijs. In de ROB-reportage hierover was ze onbereikbaar voor commentaar. 

Toen de N-VA-fractie haar expliciet de vraag stelde of CD&V hier mee akkoord kon gaan, gaf ze geen uitleg. De N-VA 
heeft nadrukkelijk gevraagd om zulke situaties naar de toekomst toe niet meer te laten escaleren en op een transpa-
rante manier hierover met de ouders te communiceren. 

Extra gemeentetaks op E-rijbewijzen
Aarschot: 5 euro
Heist op-den Berg: 5 euro
Hulshout: 2 euro
Keerbergen: 5 euro
Rotselaar: 5 euro
Tremelo/Baal: 5 euro
Begijnendijk-Betekom: 10 euro

www.facebook.com/nva.begijnendijk.betekomJe vindt ons ook op



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

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 Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT

De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.

De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoeks-
commissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.

➦Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht 
van Open Vld beweert?

➦Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie 
(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler 
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden? 

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!

Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal 
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

PETER DEDECKER 
Volksvertegenwoordiger
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