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BEGIJNENDIJK-BETEKOM
Bedankt kiezer!
De nationale verkiezingen zijn ondertussen al een tijdje achter de rug.
De N-VA heeft een analyse gemaakt
van de resultaten en de vertaling
ervan gemaakt naar het gemeentelijk
niveau. Hieruit blijkt dat de N-VA in
Begijnendijk-Betekom met 32,7%
van de stemmen voor de Kamer,
33,5% voor het Vlaams Parlement en
28,9 % voor het Europees Parlement,
bijzonder goed gescoord heeft.

EEN NIEUW JAAR VOL VERWACHTINGEN
N-VA Begijnendijk-Betekom wenst iedereen alvast een gezond en voorspoedig
nieuwjaar toe. Het afgelopen jaar was voor ons zeer productief, met onder andere een succesvolle campagne voor de nationale verkiezingen (bedankt kiezer!) en het oppositiewerk in de gemeenteraad en de OCMW-raad.
Sinds de plannen voor de dorpskernvernieuwing in de zomer van 2013 naar de
prullenbak werden verwezen, is het gemeentebestuur overgegaan tot lopende
zaken. Dat blijkt ook uit de agenda van de gemeenteraad, waar heikele punten
worden geweerd. Als er toch moeilijke agendapunten zijn , dan bleek deze meerderheid zelfs niet in staat een knoop door te hakken.
Toen de invoering van het nieuwe afvalbeleid (diftar) of het tot uitvoering brengen van het nieuwe mobiliteitsplan op de agenda van de gemeenteraad komt,
dan blijkt de meerderheid onderling verdeeld. Uiteraard heeft ook de oppositie
haar bedenkingen bij al deze belangrijke dossiers, maar men mag toch verwachten dat een stabiele meerderheid haar beleidskeuzes tenminste goedgekeurd
krijgt in de gemeenteraad.
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Deze gang van zaken legt niet alleen een hypotheek op de werking van het gemeentebestuur, het brengt ook een overbodige extra last mee voor het gemeentepersoneel dat keer op keer de plannen moet hertekenen.

ANNELEEN
SCHELLENS
Ook de mooie persoonlijke score van
onze kandidaat Anneleen Schellens,
gemeenteraadslid en lid van de politieraad, heeft hier zeker toe bijgedragen. Zij haalde maar liefst 5 216
voorkeurstemmen.
Anneleen en de N-VA-ploeg in Begijnendijk-Betekom bedanken de kiezers voor het vertrouwen.

www.n-va.be/begijnendijk

Ondertussen is men opnieuw bezig met het ontvouwen van nieuwe plannen voor
de dorpskernvernieuwingen van Begijnendijk en Betekom. Ook een aantal noodzakelijke wegenwerken werden op de agenda geplaatst. Wat er uiteindelijk concreet zal gebeuren met het nieuw administratief centrum of de renovatie van het
gemeentehuis en de gebouwen van het OCMW, daar heeft iedereen nog steeds
het raden naar.
Wat we wel weten is dat deze MGB-CD&V-meerderheid de gronden van het
dorpsplein in Begijnendijk wil verkopen aan een projectontwikkelaar. Dit gemeentebestuur toont daarmee aan dat ze niet in staat is een gedegen visie voor
dorpskernvernieuwing tot uitvoering te brengen en reduceert haar bestuurlijke verantwoordelijkheid tot een uitverkoop van haar patrimonium.
2015 belooft alvast een jaar te worden waar we vol verwachting uitkijken naar een bestuur waar iedere inwoner
recht op heeft. De afgelopen jaren hebben spijtig genoeg
het tegendeel bewezen. Maar de N-VA zal vanuit de oppositie haar verantwoordelijkheid blijven opnemen en op
een constructieve en inhoudelijk manier een bijdrage blijven leveren.

BART SORÉE,
Voorzitter N-VA
Begijnendijk-Betekom.
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Asbest in kinderopvang Stekelbees?
Op de gemeenteraad heeft de N-VA-fractie een interpellatie gedaan over de mogelijke aanwezigheid van asbest
in de kinderopvang Stekelbees in Betekom.
Na beschadiging van een van de muren in de kinderopvang
was er een gat ontstaan in de muur. Deze muur bevindt
zich in een van de speelhoeken voorzien voor de kinderen.
De N-VA had informatie gekregen uit verschillende bronnen dat er zich asbest zou bevinden op de plaats waar dit
gat was ontstaan en heeft dit punt op de agenda van de
gemeenteraad geplaatst. Wij gingen dan ook uit van de veronderstelling dat de politiek verantwoordelijken op de
hoogte waren van dit urgent probleem, met name de burgemeester en de verantwoordelijke schepenen.
De N-VA stelde volgende vraag aan de schepen van
Onderwijs en de schepen verantwoordelijk voor de infrastructuur kinderopvang:
“Kan de schepen van Onderwijs en/of de schepen voor
Naschoolse Kinderopvang met 100% zekerheid bevestigen
dat er zich geen asbest bevindt in de muren van de kinderopvang Stekelbees in Betekom?”
De N-VA en bij uitbreiding de gehele gemeenteraad en het
aanwezige publiek heeft kunnen vaststellen dat de aanwezigheid van asbest werd bevestigd door de verantwoorde-

lijke schepen en
zijn burgemeester zonder enige
nuancering. Dit
laatste veroorzaakte niet alleen heel wat
tumult in de gemeenteraad, maar werd ook opgepikt door de pers en
zorgde bijgevolg voor heel wat ongeruste ouders en
opvangjuffen.

N-VA vraagt duidelijkheid
Op de daaropvolgende gemeenteraad drong N-VA Begijnendijk-Betekom dan ook aan om meer duidelijkheid te
verschaffen hierover en een duidelijke communicatie te
voeren naar de verschillende betrokkenen. Er werd ons verzekerd dat het zou gaan om asbestcement platen aangebracht op enkele muren in de kinderopvang. De
burgemeester en de verantwoordelijke schepen heeft ons
verzekerd dat er geen gevaar bestaat voor de kinderen en
de opvangjuffen zolang de integriteit van deze asbestcementplaten niet wordt geschonden.
De N-VA is geen voorstander van de aanwezigheid van
kinderen in opvangruimten waar asbest aanwezig is en zal
blijven aandringen om zo snel mogelijk tot een oplossing
te komen.

N-VA pleit voor herinvoering busrittenkaart
Vorig schooljaar kochten ouders voor hun kind een buskaart van 6 euro, goed voor 20 busritten. Op de gemeenteraad
van 16 juni 2014 werden de nieuwe tarieven voor het door de gemeente georganiseerde busvervoer aangepast. De rittenkaart werd afgeschaft en een systeem met voltijdse en halftijdse abonnementen werd ingevoerd. Wie zijn kind nog met
de bus naar school wil sturen betaalt bijvoorbeeld 60 euro voor een halftijds abonnement geldig voor het eerste trimester
en voor maximaal 8 ritten per week.
Voor de ouders van kinderen die slechts enkele malen per
week gebruik maken van de busdienst is dit een duur cadeau. Volgens onze schepen van Onderwijs is dit een proefproject dat wordt geanalyseerd in december. De
N-VA-fractie drong toch aan op een stemming om deze
maatregel om te keren en kreeg hierbij de steun van oppositiepartijen Leef en Samen.be.
De N-VA stelt voor :
1. Herinvoering van de rittenkaart
2. Behoud van sociale correctie op abonnementen = 25 %
korting voor gezinnen waar drie kinderen een abonnement nemen
3. Afschaffing halftijdse abonnementen wegens
herinvoering rittenkaart
4. Start van deze aanpassingen vanaf het tweede trimester
van het schooljaar 2014-2015

begijnendijk@n-va.be

Jong N-VA Noord-Brabant
Enkele geëngageerde jongeren hebben de jongerenafdeling van N-VA Noord-Brabant opgericht. Begijnendijk-Betekom, Tremelo- Baal & Keerbergen hebben de handen in elkaar geslagen om in onze regio zoveel mogelijk jongeren
warm te maken voor de N-VA. Het kersverse bestuur werd unaniem verkozen.
• Maarten Verduyct: voorzitter, beroepsmilitair en lacrosse speler
• Pieter-Jan Caestecker: penningmeester, student Agogische Wetenschappen, badmintonspeler,
OCMW-raadslid Keerbergen
• Jolien Wittemans: secretaris, studente Geografie, dierenliefhebster
• Sam Mergaerts: ondervoorzitter, student Accountancy- Fiscaliteit, korfbalspeler
• Anneleen Schellens: bestuurslid, medewerkster minister Liesbeth Homans, sportfanaat
• Kevin kleykens: bestuurslid, student Toegepaste Economische Wetenschappen
Jong N-VA Noord- Brabant heeft twee
peters van formaat: Dominick Vansevenant, beter gekend als de immer sympathieke burgemeester van Keerbergen en
Nick De Rijck, gemeenteraadslid in BaalTremelo.
Nu het startschot eindelijk is gegeven zullen er snel activiteiten volgen van deze enthousiaste jonge groep.
N-VA Begijnendijk- Betekom is ook zeer
fier om te kunnen melden dat vier bestuursleden uit onze gemeente komen. Wij
wensen hen alvast veel succes met hun
jongerenafdeling!

OCMW-RAADSLID
IN DE KIJKER:

Steffi Bertens

Steffi Bertens (25) is OCMW-raadslid voor N-VA BegijnendijkBetekom. Zelf omschrijft ze zichzelf als een sociaal en uitbundig
persoon.
In haar vrije tijd kiest ze ervoor tijd door te brengen met haar vrienden, voetbalwedstrijden te bekijken en aan yoga te doen.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 behaalde Steffi een mooie
score. Het vertrouwen dat ze kreeg van de inwoners van onze gemeente was voor haar een duidelijk signaal om haar verantwoordelijkheid op te nemen als OCMW-raadslid.
Steffi deed enkele jaren vakantiewerk bij de poetsdienst van het
OCMW in Begijnendijk. Zo kwam ze reeds in aanraking met de verschillende aspecten van het OCMW. Ze wil graag als OCMW-raadslid
het verschil maken voor onze inwoners door een zo sociaal mogelijk
beleid te realiseren vanuit de oppositie.

www.n-va.be/begijnendijk

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efficiënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.

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.

We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER

MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-MAIL:

RTEDA
T
TUM:
GEBOOR

/

/

Terugsturen
e
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

