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N-VA zorgt voor verandering in Begijnendijk-Betekom
Vorig jaar verloor de coalitie haar meerderheid en kwam het in moeilijke papieren terecht. Dat leverde geen 
fraai beeld op van de lokale politiek. Achter de schermen sprak men over onbestuurbaarheid, wou men  
budgetten blokkeren en bevoegdheden afnemen. N-VA Begijnendijk-Betekom stapt niét mee in dit negatieve 
verhaal. 

Wij gaan voor een positief alternatief: we gaan zoveel mogelijk 
uit van ons eigen programma, leggen onze eigen voorstellen neer 
en blijven onze eigen visie verdedigen in de gemeenteraad.

Voorstellen die goed zijn voor de inwoners van Begijnendijk-Be-
tekom, kunnen op onze steun rekenen, of ze nu door het gemeen-
tebestuur of de oppositie worden ingediend.  Voor beleidsbeslis-
singen waar niet onmiddellijk een meerderheid kan gevonden 
worden, staat bij ons de deur altijd open voor overleg, zowel voor 
oppositie als gemeentebestuur. We willen degelijk bestuur, want 
daar heeft u recht op.

De laatste maanden hebben bewezen dat onze positieve houding 
en harde werk vruchten afwerpen. Een paar voorbeelden om dit 
te illustreren:

Dankzij de N-VA werd de bouw van een megalomaan nieuw 
administratief centrum tegengehouden. De financiële middelen 
die hierdoor vrijkwamen werden gebruikt om te investeren in 
onder andere de sportvelden met bijhorend sportcomplex.

De N-VA stelde voor om een AGB (Autonoom Gemeente Be-
drijf) op te richten. Zo kan de gemeente maar liefst 500 000 euro 
besparen op BTW-kosten. 

Wij hebben het punt van de gemeentefusies op de agenda ge-
plaatst om tenminste een gesprek aan te gaan met de omliggen-

de gemeenten. We willen kijken of er buurgemeenten zijn die 
vrijwillig een fusie met ons willen aangaan. Indien we tot een 
akkoord zouden komen voor eind 2017 levert dit tot 500 euro 
per inwoner op aan schuldkwijtschelding. Anders is de kans re-
eel dat de Vlaamse Regering in onze plaats beslist. Ondertussen 
is ook een fusiestuurgroep opgericht. Deze gesprekken kunnen 
overigens ook dienen om met de omliggende gemeenten een ver-
regaande samenwerking te organiseren.

Vorig jaar heeft de N-VA het zogenaamde burgemeestersconve-
nant voor klimaat en energie op de de gemeenteraad geplaatst. 
Dankzij deze actie heeft onze gemeente zich op de valreep in-
geschreven in een verhaal waar we vanuit onze gemeente mee 
helpen 20 procent CO2-uitstoot te verminderen tegen 2020. Een 
klimaatwerkgroep werd al vorig jaar opgericht en recent werd 
een belangrijke eerste stap gezet voor een concreet klimaatplan.

U lees meer over onze verwezenlijkingen in deze editie van ons 
huis-aan-huisblad.

 Bart Sorée

Fractieleider gemeenteraad  
N-VA Begijnendijk-Betekom
bart.soree@n-va.be

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening! Daarom nodigen wij u 
graag uit om mee te doen aan onze gemeentelijke bevraging. 
Zo maken wij u één dag burgemeester. Wat vindt u van het ge-
meentelijk beleid van de afgelopen jaren? Voelt u zich veilig in het 
verkeer? Wordt uw belastinggeld goed besteed? Denkt u dat het 
sociaal beleid voldoet? Kan u voldoende sporten in uw gemeente? 
Bent u tevreden met het cultuuraanbod? Is uw gemeente proper? 
Worden er genoeg middelen voorzien voor onderwijs? Op al deze 
vragen en meer kan u anoniem uw mening kwijt in onze bevra-
ging.

Maar wat vindt 
u ervan?

 Invullen kan tot 1 juli 2017 op http://begijnendijk.n-va.be/enquete/iedereen-burgemeester
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N-VA wil sereen debat gemeentefusie
Begin december bracht de N-VA het thema ‘gemeentefusie’ op de agenda. We wilden dit debat in alle openheid 
en transparantie te voeren, en over de partijgrenzen heen. Dit kon het best door een fusiestuurgroep op te 
richten waarin elke partij een afgevaardigde aanduid. Steven Vermeulen (Leef) en Maarten Verduyckt (N-VA) 
delen het voorzitterschap van deze fusiestuurgroep.

Twee externe bureaus hebben de voor- en nadelen van een fusie, 
de nodige procedures en mogelijke opties komen toelichten. 
Daarop is de fusiestuurgroep het gesprek aangegaan met de 
gemeenten die positief stonden tegenover onze vraag. Voorlopig 
is dit enkel Tremelo. 

Op advies van N-VA Begijnendijk-Betekom gaat Tremelo nu 
ook een eigen fusiestuurgroep oprichten over de partijgrenzen 
heen. Het is fundamenteel dat dit een breed gedragen gesprek 
is zonder onderscheid van kleur of visie. Nu is het prioritair dat 
we sereen het gesprek voeren op basis van een doorlichting van 
beide gemeenten. 

Jeugd in Begijnendijk-Betekom:  
ze zijn jong en ze willen wat (meer)
Begijnendijk-Betekom telt een 
kleine 2.000 jongeren (16 t.e.m. 
30 jaar), die hier studeren, wer-
ken, maar vooral leven. Ze zijn 
geëngageerd in een jeugdvereni-
ging, sportclub of andere vereni-
ging en steken hier ook veel tijd 
in. Kijk  maar eens naar de acti-
viteitenkalenders van onze twee 
Chiro’s of de mooie resultaten 
die onze voetbalclubs neerzetten. 
Maar dat zijn vooral privéiniti-
atieven. Het gemeentebestuur 
hinkt achterop in initiatieven om 
de lokale jeugd te ondersteunen.

De verenigingen van de gemeente doen 
hun best om met eigen initiatieven 
dingen te organiseren. Denk hierbij 
maar aan de voetbal- en basketstages die 
worden georganiseerd door de sport-
verenigingen, de Chirofuiven, toneel-
voorstellingen of het openstellen van 
het KAJ-lokaal voor de lokale jongeren. 
Maar moeten deze activiteiten allemaal 
uit privé-initiatieven ontstaan? Wordt het 
is geen tijd dat het gemeentebestuur iets 
terugdoet voor de geweldige jeugd die 
onze gemeente rijk is?

775 jaar Begijnendijk-Betekom
Zo er kan bijvoorbeeld een dag van de 
sportclub georganiseerd worden, zodat 
alle sportverenigingen in de kijker kun-
nen worden gezet. Voor de cultuur- en 
toneelverenigingen moet er dringend een 
alternatief komen voor de recent afgebro-
ken toneelzaal. Bovendien bestaat Bete-
kom in 2018 775 jaar, wat een perfecte ge-

legenheid voor een jaar vol festiviteiten. 
Maar toch heeft het gemeentebestuur nog 
geen enkel initiatief of budget voorzien 
voor een huldiging of herdenking. Wij 
gaan dit niet laten passeren! 

Begijnendijk-Betekom hoort te bruisen, 
en dat elke dag opnieuw. 

Tijd voor verandering, vindt Jong 
N-VA. Ze roept het gemeentebestuur op 
een versnelling hoger te schakelen.

 Maarten Verduyckt
Voorzitter N-VA Begijnendijk-Betekom 
maarten.verduyckt@n-va.be

 Sam Mergaerts
Voorzitter Jong N-VA 

sam.mergaerts@jongnva.be
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Klimaatplan in de 
steigers dankzij N-VA
Ruim twee jaar geleden heeft de 
N-VA in de gemeenteraad het voor-
stel ingediend om het burgemees-
tersconvenant in het kader van het 
klimaatplan te ondertekenen. Dit 
plan had de doelstelling om de uit-
stoot van CO2 met 20% te doen dalen. 

Na aanhoudende druk van onze 
gemeenteraadsleden ondertekent 
eindelijk ook Begijnendijk-Betekom 
het burgemeestersconvenant. Op de 
gemeenteraad van februari 2017 werd 
het klimaatplan ter goedkeuring 
voorgelegd en goedgekeurd. Onder-
tussen zijn er ook concrete stappen 
ondernomen.

Deze lente vragen we uw speci-
ale aandacht voor iets wat ons 
allemaal nauw aan het hart moet 
liggen: een proper straatbeeld zon-
der zwerfvuil. Langs onze talrijke 
straten zien we namelijk nog te 
vaak achteloos weggeworpen afval: 
blikjes, papier, plastic zakjes, maar 
ook grotere afvalhopen. 

Het is onze gezamenlijke verant-
woordelijkheid om sluikstorten 
te voorkomen. Neem dus uw lege 
blikjes mee naar huis, gooi geen 
snoepwikkel of sigarettenpeuk in 

de gracht en zorg dat uw vuilzak 
goed afgesloten is bij de wekelijkse 
ophaling. En als er dan eens iets in 
uw goot ligt, denk dan aan dit oud 
Vlaams spreekwoord: als iedereen 
voor zijn deur veegt, is gans de 
straat proper. 

We zijn ervan overtuigd dat we 
met z’n allen onze gemeente 
proper kunnen maken en houden 
en dat we niet steeds moeten ver-
wijzen naar anderen. We kijken er 
alvast naar uit!

N-VA-voorstel bespaart gemeente 500 000 euro
Nu er eindelijk werk wordt gemaakt van een inhaalbeweging voor het tekort aan sportterreinen, werkte de 
N-VA een voorstel uit om de factuur niet te hoog te laten oplopen. De N-VA stelde de oprichting voor van 
een Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB). Een AGB is, zoals de naam het zelf zegt, een bedrijf dat het voor-
deel heeft dat er een publiek-private samenwerkingsverband kan opgezet worden voor grootschalige projec-
ten in een gemeente. 

Daarnaast is het verantwoordelijk voor de uitbating van het 
sportcomplex. Voor Begijnendijk-Betekom is het belangrijkste 
voordeel dat de gemeente 21% BTW voor de realisatie van het 
sportcomplex aan de Grote Baan in Betekom, kan recupereren.. 
Dat komt neer op een besparing van minstens 500.000 euro. 

Prestigeproject?
De N-VA is zeer blij dat het gemeentebestuur onze visie volgt en 
kiest voor profilering van de gemeenten: voor Betekom sport en 
voor Begijnendijk cultuur. Het project aan de Grote Baan heeft 
alles om dit te zijn. Het gemeentebestuur heeft veel tijd gehad 
om een deftig dossier voor te bereiden maar loopt nu achter de 
feiten aan. Het begint stilaan de allure te krijgen van een nieuw 
prestigeproject.

Om de deadline te halen voor het voetbaltornooi van KAC Be-
tekom gooit het gemeentebestuur nu zelfs nog minstens 500.000 
euro Vlaamse subsidies weg. Een project opzetten om in aan-
merking te komen voor Vlaamse subsidies en ze dan weggooien, 
dit kan alleen met de coalitie MGB-CD&V! 

Hierdoor stijgt de werkelijke kost naar 3,8 miljoen euro. Wij 
hadden een andere keuze gemaakt in de fasering van het project. 
Het gemeentebestuur hoort de tering naar de nering te zetten. 
We zijn voor duurzame investeringen in sport maar niet in een 
nieuw prestigeproject!

Datum Werkelijke 
prijs

Voorstel N-VA

28/11/2016 2,2 miljoen Eerste raming 2,2 miljoen

07/01/2017 3 miljoen Oprichting AGB (- 
€500.000)

1,7 miljoen

25/02/2017 3,1 miljoen
26/04/2017 3,8 miljoen Realisatie Vlaamse 

subsidies (- € 500.000)
1,2 miljoen

Ook uw straat 
zonder zwerfvuil?

2,2
milj.

2,2
milj.

3,8
milj.

1,2
milj.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


