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V.U. Michiel Mentens
Strooiselhoeve 43
3130 Begijnendijk

Vlaamse eetdag
Zaterdag 14 april houdt
N-VA Begijnendijk-Betekom
haar Vlaamse Eetdag. Op het
menu staan stoverij, vol-au-vent,
koude schotel, kindergerechten
en desserts. Dit alles met de
lekkerste wijnen, bieren en
andere dranken.
Het Brouwershuis
Puttestraat 7
3130 Begijnendijk
Inschrijven is niet verplicht maar
wel gewenst via onze webstek
www.n-va.be/begijnendijk
TOT DAN!

Winterslaap
“Oef, het wordt terug warmer”. Is iedereen goed de winter doorgekomen? Wij
alvast wel en we hebben niet stilgezeten. Op 22 januari hielden we onze allereerste bestuursverkiezingen en als fiere voorzitter mag ik jullie onze dertienkoppige bestuursploeg voorstellen verderop in dit huis-aan-huisblad.
Op 14 februari deelden we kleine attenties uit voor de ouders die hun kinderen naar
school brachten. Aan de levendigheid en curiositeit te zien zijn de kleinsten onder ons
ook door de winter geraakt. Op 16 februari was de Stadsfeestzaal van Aarschot te
klein voor onze spreekavond met Bart De Wever. Meer dan 600 aanwezigen die ook
goed door de koude maanden zijn geraakt.
BURGERBEVRAGING
Maar zijn onze lokale wegen ook goed de winter doorgekomen? Niet onbelangrijk,
want verkeer- en wegeninfrastructuur blijkt de topprioriteit voor de deelnemers aan
onze burgerbevraging. Benieuwd naar de andere resultaten? Lees dan
zeker verder.
SCHULDEN
"Schuld daalt, maar blijft hoog”, kopt Het Laatste Nieuws van woensdag
21 maart bij het dossier gemeentefinanciën van Begijnendijk. 8,3 miljoen euro. Dat is onze huidige uitstaande schuld. Een stijging met
70 procent ten opzichte van 2000. Prof. Herman Matthijs van de VUB
en de UGent concludeert ook nog dat onze personenbelasting aan de
hoge kant is. “Wat gebeurt er dan met al dat geld", vraag ik mij af? De
voorbije jaren is er niets geïnvesteerd. Ik heb er geen probleem mee
om hoge belastingen te betalen maar enkel als ik
daar iets degelijks voor terugkrijg. Het spijtige
is dat ik onze omliggende gemeenten zie veranderen, maar dat de tijd in Begijnendijk en
Betekom is blijven stilstaan. Tijd dat we ontwaken uit deze winterslaap.
Michiel Mentens,
voorzitter

Vind ons ook online:
www.n-va.be/begijnendijk

Resultaten burgerbevraging
Eind 2011 hebben we een online bevraging georganiseerd onder onze inwoners. We peilden naar de
mening over de kerndomeinen in onze gemeente. Na
een analyse hebben we hieruit enkele duidelijke conclusies gehaald die we graag met u delen. Voor de volledige analyse verwijzen we u graag door naar onze
webstek.

partement in het centrum aan te kopen voor de opvang
van asielzoekers. De federale asielbijdrage voor het
OCMW werd onlangs verlaagd. De gemeente zal dus
wel degelijk eigen middelen moeten inzetten om dit af
te betalen, in tegenstelling tot wat de meerderheid
verkondigt.

Een centrale vraag die we stelden gaat over de domeinen waaraan de gemeente prioritair aandacht moet besteden. Verkeer- en wegeninfrastructuur, gemeentebelastingen en woonbeleid maken de top drie uit.

Verkeer- en wegeninfrastructuur scoort over de hele lijn
zwak. De deelnemers zijn ontevreden over veilig verkeer,
onderhoud van de wegen, fiets- en voetpaden en de gebrekkige straatverlichting op sommige plaatsen.

HOGE BELASTINGEN, SLECHTE BESTEDING
Meer dan de helft van de deelnemers vindt de gemeentebelastingen te hoog. Vooral het antwoord op de vraag
“Vindt u dat de gemeente goed omgaat met de middelen
die ze krijgt van haar inwoners?” is duidelijk: meer dan
60 procent antwoordde negatief. Onze belastingen zijn al
bij de hoogste (onze gemeente zit met 8 procent personenbelasting in de top 25) en de mensen verwachten in
ruil een goede besteding van deze middelen.

Ook het woonbeleid wordt over bijna de hele lijn negatief beoordeeld. De deelnemers zijn van oordeel dat er te
weinig betaalbare woningen zijn en dat het sociaal woonbeleid mank loopt. De overgrote meerderheid – bijna 80
procent - is het oneens met de recente beslissing van het
schepencollege en het OCMW om een nieuwbouwap-

GOED ONDERWIJS, NASCHOOLSE OPVANG
HINKT ACHTEROP
Maar niet alles is negatief. Over de netheid in onze gemeente wordt vrij positief geoordeeld. De algemene netheid, onderhoud van grachten, riolen, landwegen,
enzovoort worden als voldoende beoordeeld. Vrije tijd
en ontspanning scoort ook gematigd positief met als
aandachtspunt de faciliteiten voor jongeren en ouderen
in onze gemeente. De beoordeling van het onderwijs
scoort ook goed, met uitzondering van de organisatie en
beschikbare ruimte van de naschoolse opvang. Nochtans
een belangrijke factor voor werkende, jonge ouders. Op
dit punt is duidelijk verbetering mogelijk.
Als laatste nog een pluim voor onze gemeentediensten.
“Als het goed is zeggen we het ook”, blijkt uit de bevraging. Ongeveer 70 procent is tevreden over de openingsuren en de bereikbaarheid, vriendelijkheid en
behulpzaamheid van ons gemeentepersoneel. Met als
enige kanttekening de communicatie vanuit de verschillende gemeentediensten.

Omdat deze bevraging erg nuttig bleek voor ons, breiden we deze ook uit naar alle verenigingen, bedrijven,
middenstand en kmo’s in onze gemeente. Nog een laatste dankwoord gaat uit naar de deelnemers van deze bevraging. Voor meer informatie kan u zich tot onze
webstek wenden (www.n-va.be/begijnendijk).

Het bestuur van N-VA Begijnendijk-Betekom
MICHIEL MENTENS
Voorzitter
26 jaar
Strooiselhoeve 43

EMILE LAUWERS
Bestuurslid
72 jaar
Pandhoevestraat 75

Stafmedewerker
N-VA-partijsecretariaat

Gepensioneerd Ambtenaar

ANNELEEN SCHELLENS
Ondervoorzitter
22 jaar
Vijversstraat 10

MAURITS MENTENS
Bestuurslid
65 jaar
Strooiselhoeve 43

N-VA-fractiemedewerker
Vlaams parlement

Gepensioneerde manager
farmaceutische sector

BART SOREE
Secretaris
39 jaar
Beekstraat 47

PIET VANCRAEYNEST
Bestuurslid
49 jaar
Busschotstraat 81

Wetenschapper, professor theoretische fysica

Geneesmiddelen-evaluator bij het RIZIV
Arts

KENNETH VERHEYEN
Penningmeester
36 jaar
OLV-straat 52
Specialist Financiële Markten Raadgever en projecten voor Banken
en soortgelijke financiële dienstverleners

BART DISCART
Bestuurslid
43 jaar
Baalsesteenweg 130

CAMILLE DE HAES
Bestuurslid
59 jaar
Kerkstraat 47

MAARTEN VERDUYCKT
Bestuurslid
24 jaar
Peuterstraat 42

Afgevaardigd bestuurder Van De Bees NV,
Teelt en verkoop van seizoenfruit

Leerkracht wetenschappen
Professionele bachelor secundair onderwijs

MARTINE DIERCKX
Bestuurslid
45 jaar
Busschotstraat 81

SVEN VERMUNICHT
Bestuurslid
19 jaar
Puttestraat 150

Arts-anesthesist

Student lichamelijke opvoeding en
bewegingswetenschappen

MARC VANDEVEEGAETE
Bestuurslid
68 jaar
Pannenhof 7
Gepensioneerd leraar aardrijkskunde

Supervisor technische dienst

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack

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.
n DE HEER

n MEVROUW
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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

