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Begijnendijk-Betekom

Spaghettifestijn

5

oktober
2012

Na onze gesmaakte
Vlaamse Eetdag in het
voorjaar kon een opvolger niet uitblijven. Deze
keer: spaghetti!

Op vrijdag 5 oktober nodigen we iedereen
uit op ons spaghettifestijn in Zaal Verhaegen. Vanaf 17 uur kan je hier terecht voor
heerlijke spaghetti. Voor de kleinsten zijn er
aangepaste porties voorzien.
Sommige lezers zullen misschien denken:
“Die N-VA’ers, dat zijn toch fiere Vlamingen,
en nu geven die Italiaans eten?”. In tegenstelling tot wat anderen graag beweren
zijn wij natuurlijk niet wereldvreemd. Wij
serveren graag Italiaans eten, met een lekkere Franse wijn, alles klaargemaakt met
het beste keukenmateriaal ‘made in China’.
Maar omdat het verkiezingen zijn kan een
knipoog niet uitblijven: onze spaghetti zal
betaalbaar zijn, wat je niet van andere
Italiaanse producten in onze gemeente kan
zeggen. Tot dan!

De verandering begint in Begijnendijk-Betekom
De financieel-economische crisis woedt volop. We moeten dus een financieel gezond
beleid voeren. Maar wat doen we met de grote uitdagingen waar onze gemeente voor
staat: verkeersveiligheid, opwaardering van de dorpskernen, tekort aan opvang voor
kinderen en hulpbehoevende bejaarden? Gaan we die dan allemaal links laten liggen?
Gaan we niet investeren?
Wij geven een duidelijk antwoord: we moeten wel degelijk investeren, maar er zullen keuzes
gemaakt moeten worden én er zal op een andere manier bestuurd moeten worden. Wij trekken naar de kiezer met een realistisch en financieel haalbaar programma.

EEN TRANSPARANT EN GOED BESTUUR

De N-VA is de enige echt nieuwe partij die op 14 oktober opkomt in uw gemeente: allemaal nieuwe gezichten. Wij zijn dan ook de partij bij uitstek om de oude dorpspolitiek een
nieuw elan te geven. Waar beleidsbeslissingen op een rechtlijnige, doordachte en financieel
verantwoorde manier worden genomen. Een bestuur dat duidelijk communiceert naar de
bevolking. Een beleid waar de burger beter van wordt.
Spijtig genoeg heeft de huidige coalitie beslist om -na 6 jaar stilstand- de dorpskernvernieuwing vlak voor de verkiezingen door te drukken. Dit zal een grote impact hebben op de
financiële ademruimte die we nodig hebben om andere noodzakelijke investeringen te doen.
Als het van de N-VA afhangt zal eerst nagegaan worden of de huidige vorm van de dorpskernvernieuwing werkelijk nodig is. Enkel de ingrepen die de gemeenschap ten goede
komen én die betaalbaar zijn zullen wij doorvoeren. Geen prestigeproject maar een project
op maat van de mensen zonder een onnodige factuur door te schuiven naar de
volgende generaties.

KIEZEN VOOR MENSEN, JONG ÉN OUD

Onze gemeente scoort slecht op het vlak van kinderopvang en
opvang van hulpbehoevende bejaarden. Verkeersveiligheid staat
bij vele inwoners hoog op de agenda. Jonge gezinnen hebben het
steeds moeilijker om betaalbare bouwgronden te vinden. Onze
dorpskernen zijn verouderd. Dat zijn de uitdagingen waar onze
gemeente voor staat en die de burger rechtstreeks aanbelangen.

Spaghettifestijn - 5 oktober

We staan dus voor een kantelmoment: gaan we dezelfde weg
op die we reeds tientallen jaren bewandelen en laten
we de grote uitdagingen voor wat ze zijn? Of kiezen
we voor verandering? N-VA Begijnendijk-Betekom
staat alvast klaar om dat alternatief aan te bieden.

Zaal Verhaegen - vanaf 17 uur

www.n-va.be/begijnendijk-betekom

Bart Sorée, lijsttrekker

Concrete speerpunten voor
verandering
N-VA Begijnendijk-Betekom heeft een uitgebreid programma geschreven dat samengevat kan
worden in vijf speerpunten. In deze editie van ons huis-aan-huisblad willen we alvast drie
speerpunten van ons programma wat uitgebreider toelichten.

1 Een financieel gezonde gemeente.

Alle investeringen en uitgaven moeten de budgettaire lakmoesproef doorstaan: kunnen
we dit betalen? Is dit écht nodig? Dit betekent dat we keuzes moeten maken, prioriteiten
stellen. We kunnen dus niet alles beloven en ook niet alles oplossen.
De huidige coalitie heeft recent beslist om door te gaan met een afgeslankte dorpskernvernieuwing voor Begijnendijk. Een nieuw gemeentebestuur heeft de mogelijkheid om
de werken niet te laten doorgaan. Als het van de N-VA afhangt zal eerst nagegaan worden of de huidige vorm van de dorpskernvernieuwing werkelijk nodig en betaalbaar is.
Wij gaan dit project dus niet zomaar afschieten, maar op basis van cijfers en objectieve
argumenten een doordachte en verstandige beslissing nemen. De N-VA pleit er ook voor
om in de toekomst de nodige dorpskernvernieuwingen op een kleinschalige en gefaseerde manier te organiseren in samenspraak met de inwoners.

2 Leefbaar voor jong én oud

Een gezond financieel beleid moet er voor zorgen dat er meer ademruimte komt voor
andere noodzakelijke investeringen in het belang van de burger, zoals verkeersveiligheid,
voldoende kinderopvang, betaalbare bouwgronden voor jonge gezinnen en bijkomende
bedden in zorgcentra en serviceflats voor de oudere bevolking. De cijfers geven aan dat
Begijnendijk-Betekom voor een gigantisch probleem staat wat kinderopvang en bejaardenopvang betreft. Daarnaast moet er ook gezorgd worden voor voldoende sportfaciliteiten en ontspanningsmogelijkheden voor jong én oud. Alle sportclubs moeten op
een faire en gelijke manier behandeld worden.

3 Een verkeersveilige gemeente

Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van onze inwoners. Verkeersveiligheid
voor onze kinderen, voor de zwakke weggebruiker, is van kapitaal belang. Zeker in een
gemeente zoals de onze waar het landelijke groene karakter uitnodigt tot wandelen en
fietsen. Naast verkeersveiligheid is ook mobiliteit belangrijk. Beiden gaan uiteraard hand
in hand. Een goede verkeerscirculatie is een nodige voorwaarde om verkeersveiligheid
te garanderen. De huidige verkeerssituatie in beide dorpskernen is verre van optimaal.
Concreet betekent dit dat we bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid in de buurt
van scholen, het effectief penaliseren van verkeersovertredingen, uitwerking van een
gedegen mobiliteitsplan en rekening houden met fietser en wandelaars bij de herinrichting van dorpskernen.

Het volledige programma en al onze kandidaten
Ben je geïnteresseerd in
ons volledige programma voor de gemeenteraadsverkiezingen? Ben je benieuwd naar al onze
andere kandidaten? Je vindt het op onze website!
Had je graag een gedrukt exemplaar van ons programma ontvangen? Contacteer ons via
begijnendijk@n-va.be of via één van onze kandidaten.

www.n-va.be/begijnendijk-betekom
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SCHELLENS
23 jaar,
Kabinetsmedewerkster
secretariaat Vlaams viceminister-president Geert
Bourgeois
2de plaats

BART
SORÉE
39 jaar,
Wetenschapper, professor theoretische fysica
Lijsttrekker
Beekstraat 47
bart.soree@n-va.be

Vijversstraat 10

anneleen.schellens@n-va.be

BART
DISCART
43 jaar,
Supervisor technische
dienst

MARTINE
DIERCKX
46 jaar
Arts, Anesthesist
4de plaats

Busschotstraat 81

3de plaats

martine.dierckx@n-va.be
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MAARTEN
VERDUYCKT
24 jaar,
Leerkracht wetenschappen

De kracht van
verandering
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