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Beste inwoners
De huidige bestuursperiode loopt ten
einde en de naderende gemeenteraadsverkiezingen in oktober brengen iedereen
stilaan in campagnemodus.
Tijd dus om eens terug te blikken op een
aantal verwezenlijkingen die de N-VA in
de gemeente- en OCMW-raad vanuit de
oppositie heeft kunnen realiseren. Het
is zeker niet eenvoudig om vanuit de
oppositie de nodige impact te hebben op
het gemeentebestuur, maar dankzij de
volgehouden inzet van onze raadsleden
kunnen we toch terugblikken op een
aantal mooie prestaties.
Het is dankzij de positieve en constructieve houding van de N-VA ten aanzien van
voorstellen van welke partij dan ook en
de vele eigen voorstellen die we hebben
ingediend op de gemeenteraad dat we
ook effectief impact op het beleid hebben.
Op pagina 2 en 3 leest u
meer hierover.
Maarten Verduyckt
Afdelingsvoorzitter

European Disability Card ook
in Begijnendijk-Betekom
Op voorstel van de N-VA voert Begijnendijk-Betekom de European
Disability Card in. Met die kaart kunnen mensen met een beperking
hun handicap eenvoudig aantonen, waardoor ze in aanmerking komen
voor voordelen in domeinen als sport, cultuur en vrijetijdsbesteding.
Met de invoering van de European Disability Card komt er een einde aan de onzekerheid voor vele burgers. Geen nood meer aan verschillende soorten attesten en medische
dossiers om hun beperking te bewijzen.
Een lokaal voorbeeld van de uitwerking van deze kaart is korting voor mensen met een
handicap in de gemeentelijke tarieven voor sport en cultuur.

N-VA wil minder afficheborden verkiezingen
Begin dit jaar diende de N-VA een voorstel in om het aantal campagneborden in onze
gemeente tijdens de verkiezingscampagne te beperken.
De wildgroei aan afficheborden
brengt niet alleen een visuele vervuiling van de omgeving met zich
mee. Er zijn ook voor alle partijen
voldoende alternatieven om de kiezer
in te lichten over hun kandidaten en
verkiezingsprogramma, zoals brochures en sociale media. Helaas werd
ons voorstel niet goedgekeurd in de
gemeenteraad.

Een fundamenteel vrolijke quiz
Maximaal zes personen per ploeg
6 euro
Inschrijven via begijnendijk@n-va.be
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Een aantal verwezelijkingen 2013-2018

Nuttige investeringen in plaats van nieuw
administratief centrum
In 2013 hield de N-VA op de gemeenteraad een ijzersterk betoog om de bouw van het nieuw administratief centrum niet goed te
keuren. Dat betoog was gebaseerd op het beschikbare budget en de ruimtelijke ordening. We verwezen naar financieel verkeerde
inschattingen en het ontbreken van een behoeftestudie. Dit megalomaan project was niet op maat van de gemeente en bood ook
geen goede oplossing voor het politiekantoor en OCMW-loket. Doordat deze plannen niet zijn uitgevoerd, kwamen er bijkomende
middelen vrij om elders te investeren (bibliotheek, verkeersveiligheid, sportvelden, …).

Mantelzorgpremie en
dagopvang voor ouderen

Controle op asbest in
kinderopvang

De N-VA bracht het idee voor de oprichting van een dagopvang voor ouderen (CADO) naar de gemeente- en OCMWraad. Door het schepencollege op zijn sociale verantwoordelijkheid te wijzen, kwam er schot in de zaak. De halvering van
de mantelzorgpremie in 2013 was totaal onnodig en getuigde
van weinig respect voor de vrijwilligers. Het uitgespaarde
budget kwam gewoon in de gemeentekas terecht en werd
niet gebruikt voor het OCMW. Door de N-VA kwam er
een herwaardering van de mantelzorgpremie en een nieuw
reglement voor de mantelzorgwerkers.

In 2014 bracht de N-VA aan het licht dat er asbestgevaar was in de Landelijke Kinderopvang in
Betekom. Dankzij de N-VA gebeurde er een grondige
analyse en is er nu een jaarlijkse controle van de
situatie. Een gebouw met asbestgevaar is geen plaats
voor een kinderopvang. Volgens een nieuw decreet
mogen de gemeentelijke scholen vanaf nu ook gebruikt worden voor kinderopvang. Hiervoor zullen
wij zorgen.

Fusie
In 2017 doorbrak de N-VA het taboe op fusies door het debat
te openen. Door alle buurgemeenten uit te nodigen voor een
gesprek, vonden we in Tremelo een gesprekspartner. Na een doorlichting kennen we nu de positieve en negatieve kenmerken van
beide gemeenten. De gemeenteraad koos ervoor om hiermee niets
aan te vangen. Een verdere samenwerking was zelfs een brug te
ver. Spijtig, want er was wel degelijk ruimte voor besparingen en
de uitbouw van een betere dienstverlening.

Interview met Sam Mergaerts
Wie is Sam Mergaerts?
Ik ben 24 jaar oud, geboren en getogen in Betekom. Ik ben pas afgestudeerd en werk sinds dit jaar in een boekhoudkantoor in Leuven. Ik ben
jaren actief geweest in de Chiro van Betekom en heb ook twaalf jaar
korfbal gespeeld. Na een kleine pauze in het Begijnendijkse verenigingsleven, ben ik nu lid van de KAJ van Begijnendijk. In de weinige
vrije tijd die me nog rest, speel ik muziek.

Waarom heb je voor de N-VA gekozen?
Rond de verkiezingen 2012 en 2014 was ik ongeveer 18 jaar en mijn
interesse in politiek werd aangewakkerd. Zowel op nationaal als op
gemeentelijk vlak vond ik de standpunten van de N-VA de meest
realistische en haalbare. Bij N-VA Begijnendijk-Betekom vormen we niet in ons eigen belang standpunten, maar in het belang van
iedere inwoner.

begijnendijk@n-va.be
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Een nieuwe stijl
Vanaf dag één pleitte de N-VA voor een nieuwe stijl met redelijke argumentatie en een sereen debat. Een debat waar ook
cijfermatig wordt gewerkt en beslist. Positief en constructief, waar niet op de man wordt gespeeld en waar ook goede relaties
met andere partijen (meerderheid en oppositie) worden onderhouden.

Buurtinformatienetwerken en ANPR-camera’s
Door op de voordelen van buurtinformatienetwerken (BIN’s) en camera’s met automatische
nummerplaatherkenning (ANPR) te blijven hameren, raakte na de gemeenteraad ook
politiezone BRT overtuigd. De resultaten in naburige zones bewijzen duidelijk dat een betere
informatie-uitwisseling tussen politie en burgers werkt. Het aantal inbraken en autodiefstallen
daalt en er is minder vandalisme.
De eerste ANPR-camera’s in onze politiezone komen in Rotselaar. Wij blijven ons inzetten
voor camera’s in Begijnendijk-Betekom.

Sportinfrastructuur
De N-VA heeft vanaf het begin een duidelijke visie gehad voor sport en cultuur in
Begijnendijk-Betekom. Dankzij ons voorstel om een autonoom gemeentebedrijf op te
richten kon er meer dan 500 000 euro bespaard worden op het sportcomplex aan de
Grote Baan.

CO2-uitstoot doen dalen

20 procent minder CO2 uitstoten tegen 2020. Zonder de N-VA
had Begijnendijk-Betekom nooit de uitdaging aangegaan.
Doordat de gemeente pas zeer laat in het traject stapte, is de
uitdaging natuurlijk des te groter. We deden al verschillende
voorstellen tot verbetering: een digitale sturing van het verbruik van gemeentelijke gebouwen, een track-and-tracesysteem
voor de gemeentevoertuigen om het (stationair) verbruik te
doen dalen, elektrische fietsen voor het personeel, …

Ik ben ook heel blij dat ik voor deze partij heb gekozen. De rest van
het team steunt me volledig en moedigt me aan. Ik heb dankzij
mijn partijgenoten de voorzittersrol van de lokale Jong N-VA op
mij kunnen nemen en werd ook de arrondissementele vertegenwoordiger van onze gemeente in het arrondissement Leuven.

Welke drie zaken wil je zeker veranderen in
Begijnendijk-Betekom?
Eerst en vooral moeten er nieuwe lokalen komen voor de Chiro
van Betekom. De huidige lokalen zijn te klein en er zouden
plannen zijn om de huidige site te ontwikkelen voor de bouw van
appartementen. Deze onzekerheid moet verdwijnen en er moet
een permanente oplossing komen. In mijn droomscenario hebben deze lokalen ook een logementsfunctie, zodat ze tijdens de
zomermaanden extra inkomsten hebben terwijl ze zelf op kamp

Bart Sorée
Fractievoorzitter gemeenteraad

zijn, net zoals bij de Chiro van Houtvenne. Ook de Chiro en KAJ
van Begijnendijk verdienen in de toekomst nieuwe lokalen.
Onze gemeente moet ook een inhaalbeweging realiseren wat
culturele faciliteiten betreft. Er zijn zoveel mensen bezig met
cultuur: muziek, toneel, dans, … maar optredens moeten gebeuren in een zaaltje van een school dat niet altijd geschikt is. De
muziekschool is onvoldoende voorzien van materiaal en lokalen.
Daarom stel ik voor om naast de sport-as Betekom een culturele
as Begijnendijk te maken, met een moderne multifunctionele
zaal.
Tot slot ben ik van mening dat er in Begijnendijk-Betekom ruimte
en draagvlak is voor een jeugdhuis 2.0. Ik zie dit als een plaats
van samenkomst voor de hele gemeenschap. Een buurthuis dat
de hele gemeente met elkaar kan verbinden.

Veilig thuis in een welvarend Begijnendijk-Betekom
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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