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V.U. Michiel Mentens
Strooiselhoeve 43
3130 Begijnendijk

Van Opgrimbie
tot De Panne
“Dan bevechten we u te land, ter zee en
in de lucht: van Opgrimbie tot De
Panne.” Zo reageerde Leterme toen
Verhofstadt eind 2007 voorstelde een
paars kabinet zonder Vlaamse meerderheid te vormen.
LOZE WOORDEN
Enkele jaren later blijken dit loze woorden. De Vlaamse kiezer heeft voor verandering gestemd. Voor een duidelijke
omwenteling. Het mocht niet baten.
Het ene ‘historische’ akkoord na het andere werd gesloten. En dat door partijen die maar 49 % van de Vlamingen
vertegenwoordigen. Is dat waar de
Vlamingen voor kozen?
BREDE VOLKSPARTIJ
Dat sterkt ons alleen maar in onze overtuiging om van de N-VA een brede
volkspartij te maken. Alleen zo kunnen
we de traditionele partijen duidelijk
maken dat dit geen verhaal van voorbijgaande aard is. In 2012 willen we dat
staven door in zoveel mogelijk gemeenten zelfstandig naar de kiezer te
trekken. Begijnendijk-Betekom is daar
alvast één van.
En als u nu denkt dat de N-VA alleen
maar nationale thema’s behartigt dan
maak ik mij sterk dat u zich vergist. De
voorbereidingen van ons lokaal programma lopen vlot. Enkele weken geleden werd in Leuven ook nationaal het
startschot gegeven, samen met meer
dan 1 200 lokale bestuursleden uit alle
hoeken van Vlaanderen. Ons eigen
startschot komt er aan op vrijdag 25 november in Zaal het Brouwershuis met
als gastspreker Kamerlid Theo Francken. Ik hoop u daar te mogen verwelkomen. Tot dan!
Michiel Mentens
voorzitter N-VA
Begijnendijk-Betekom

Vragen bij
kostprijs asielwoning
Het OCMW doet een “duurzame investering” voor asielzoekers. Zij krijgen een woning waar vele belastingbetalers in onze gemeente enkel van kunnen dromen.
Niemand in onze gemeente is jaloers op het statuut van
asielzoeker, maar er worden terecht luidop vragen gesteld
bij de communicatie en de kostprijs van deze investering.
Waarschijnlijk ligt de grootste verantwoordelijkheid bij
het federale asielbeleid en het oneigenlijk gebruik van
overheidsgeld waardoor het onze gemeente, volgens
OCMW-voorzitster Lisette Verbeeck, niets kost. Het lijkt
wel een Steve Stevaert-project.
WACHTEN OP DUIDELIJKE CIJFERS
Ondertussen blijft het wachten op duidelijke cijfers. Want
enkel de aankoopprijs van 233 000 euro wordt gecommuniceerd. De notariskosten, kosten voor de inrichting van
het appartement, kosten van de lening en andere kosten
worden nergens vermeld. Vanuit financieel oogpunt moeten we haast hopen dat het appartement de volgende
jaren een bezettingsgraad van 100 % kent, en dat de dagvergoedingen vanuit de federale kas onder socialistisch
beleid blijven … *zucht*.

Iedereen Burgemeester. Uw mening telt!

Beste inwoner,
Wij zijn geïnteresseerd in uw mening! Daarom nodigen wij u graag uit om mee te
doen aan onze gemeentelijke bevraging.
INVULLEN TOT 31 DECEMBER
Wat vindt u van het gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren? Voelt u zich veilig
in het verkeer in uw gemeente? Denkt u dat het sociaal beleid voldoet? Zijn er voldoende voorzieningen voor sport en cultuur? Worden er genoeg middelen voorzien
voor onderwijs? Bent u tevreden met het uitzicht en de netheid van uw gemeente?
Op al deze vragen en meer kan u uw mening kwijt door onze bevraging in te vullen.
U kan meedoen aan deze bevraging vanaf nu tot 31 december 2011 door onze webstek www.n-va.be/begijnendijk-betekom te bezoeken.

Lidmaat: dubbelinterview
Stel jezelf even voor
Ik ben Bart Discart, ik ben een alleenstaande pa van een bijna 13 jaar oude
zoon. Zelf heb ik reeds de leeftijd van 42 bereikt dit jaar.
Woon je al lang in Begijnendijk-Betekom?
Mijn hele leven lang woon ik in Begijnendijk en het is hier goed en aangenaam wonen.
Heb je een favoriete plek in Begijnendijk-Betekom?
Moeilijke vraag … Er is veel natuur om van te genieten, als je een wandeling wil maken. Maar dat is echter niet aan mij besteed. Ik ga af en toe
eens graag een pintje pakken, onder de mensen zijn heeft ook zijn
charme. Een praatje doen en eens lachen is voor mij ook ontspanning.

BART DIS

CART

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik heb een job als supervisor technische dienst in de nachtploeg, in een bedrijf in de buurt. Dat is makkelijk, want
voor mij is er nooit file.
Is er tijd voor een hobby?
Jawel, als het droog weer is, spring ik op mijn moto en ga dan een toertje doen. Soms alleen, maar dikwijls met de
kameraden. Zelfs het groot verlof gebeurt wel eens met de moto.
Waarom kies je voor de N-VA?
Ik volg al een tijdje passief de politiek en het programma van de N-VA spreekt mij het meest aan. Toen er in onze
gemeente een afdeling werd opgestart, heb ik besloten om actief deel te nemen.
Stel jezelf even voor.
Ik ben Martine Dierckx, ben 45 jaar en een geboren Hagelander. Ik heb mijn
jeugd doorgebracht in Rotselaar, en heb eerst verpleegkunde gestudeerd. Ik
heb vervolgens zes jaar als verpleegkundige gewerkt op de Dienst Spoedgevallen van een Brussels ziekenhuis. Dan ben ik geneeskunde beginnen
studeren met daarna specialisatie anesthesie en sedert 2007 ben ik als artsanesthesiste voltijds verbonden aan een Zuid-Limburgs ziekenhuis.

KX

Hoelang woon je al in onze gemeente en wat is je favoriete plek?
Mijn man en ik wonen hier sinds 1995. Door mijn druk beroepsleven heb
ik eigenlijk te weinig tijd om volop van de gemeente te kunnen genieten.
Maar af en toe slagen we er toch in een wandeling te maken in de omgeving (zoals de Demerbeemden) en dat is wel volop genieten van het landelijk karakter en de rust.

E DIERC

Wanneer ben je je voor politiek gaan interesseren?
Door mijn werk in dat Brussels ziekenhuis ben ik mij voor het eerst bewust geworden van de tegenstelling Vlamingen – Franstaligen. Voordien was dat,
net zoals voor vele Hagelanders, een ver-van-mijn-bedshow. Vooral de arrogantie en de vanzelfsprekendheid waarmee Franstaligen eisen dat jij hun taal spreekt, was en is nog altijd confronterend. Het zijn echter niet alleen de communautaire problemen die mij voor de N-VA hebben doen kiezen. Ook op socio-economisch gebied
verdedigt de partij goede standpunten, die gebaseerd zijn op gezond verstand.
MARTIN

Vrouwen en politiek, een probleem?
Ik begrijp echt niet waarom dat een probleem zou moeten zijn. Volgens mij is er geen enkele reden voor een
sekseverschil: de zorg voor goede levensomstandigheden voor iedereen, met een goed evenwicht tussen werk en tijd
voor gezin, vrienden en hobby’s, delen we toch allemaal. Dat vergt een engagement van iedereen, ook vrouwen. Het
probleem is wel dat het vooral vrouwen zijn die hun dagelijkse job nog moeten combineren met de zorg voor gezin
en huis. Bovendien zijn vrouwen minder snel geneigd om hun mening, die ze wel degelijk hebben, publiek te maken.
Oplossing?
Daar wij vrouwen nog altijd meer dan de helft van de bevolking uitmaken moeten wij ons zeker meer engageren.
Ik begrijp dat politiek geen ’negen tot vijf’-job is maar dat zijn vele andere jobs ook niet en die worden ook door vrouwen uitgeoefend. Ophouden met nachtelijke vergaderingen en onderhandelingen zou een goede zaak kunnen zijn.
Tenzij in geval van grote urgenties bedrijf je politiek overdag, in alle openheid, niet weggestopt in de nacht. Er is bovendien al veel onderzoek gedaan naar nachtwerk en langdurig werk: het is ongezond, je bent minder productief,
je bent minder alert en je maakt veel meer fouten.

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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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.
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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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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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