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GEMEENTEBESTUUR STUNTELT VERDER
Op 1 juli 2013 verwierp de oppositie samen met enkele leden van de huidige
meerderheid het masterplan Begijnendijk. In dit masterplan was ook een
buitensporig, nieuw administratief centrum (NAC) voorzien. Iedereen is het
erover eens dat dit NAC het grote struikelblok is om een breed draagvlak te
vinden zowel bij de bevolking als in de gemeenteraad.
N-VA Begijnendijk-Betekom lanceerde onmiddellijk na de gemeenteraad van
1 juli een oproep om over de partijgrenzen heen samen te werken in het belang
van de gemeente en haar inwoners. Wij hebben een motie ingediend om een
bijzondere gemeenteraadscommissie op te richten om een oplossing te vinden
voor de heikele situatie waarin het huidig gemeentebestuur zichzelf heeft
gewerkt.

REALISTISCHE DORPSKERNVERNIEUWING

V.U.: Anneleen Schellens - Vijversstraat 10 - 3130 Begijnendijk - info@n-va.be

N-VA Begijnendijk
organiseert een
‘fundamenteel vrolijke’ quiz.
Presentatie: Kamerlid en
Lubbeeks burgemeester

Theo Francken
Deuren: 19.30 uur

Start quiz: 20.00 uur
Ploegen van maximaal 5
personen, 15 euro per ploeg
Inschrijven voor 1 november
begijnendijk@n-va.be met
vermelding van ploegnaam
en aantal personen

De bedoeling van de motie was om over de partijgrenzen heen op zoek te gaan
naar een oplossing voor het masterplan, maar dan zonder het NAC. Wij zijn
ervan overtuigd dat er snel een meerderheid kan gevonden worden in de
gemeenteraad voor een realistische dorpskernvernieuwing die in de eerste
plaats rekening houdt met de werkelijke behoeften van de inwoners.
Helaas werd deze motie - ingediend door N-VA Begijnendijk-Betekom en
Samen.be - op de gemeenteraad van dinsdag 23 september verworpen door het
huidige bestuur. Het gemeentebestuur is dus duidelijk niet in staat om de uitgestoken hand van de oppositie te aanvaarden en neemt een zeer negatieve en
machtsarrogante houding aan.

WEERAL NIEUW MASTERPLAN
Ondertussen heeft het gemeentebestuur te kennen gegeven dat ze gaat werken
aan weeral een nieuw masterplan (dit zal ondertussen de derde keer zijn) met
behoud van een NAC en zonder de minste inspraak van
de bevolking en de oppositie.

BELASTINGGELD VERSPILD
Na meer dan drie jaar voorbereiding en meer dan
400 000 euro kosten gaat de meerderheid dus voor de
zoveelste keer een poging wagen. Het is voor de N-VA
ondertussen zeer duidelijk dat dit bestuur door haar
amateuristische handelswijze de gemeente schade
toebrengt en uw belastinggeld verspilt.

www.n-va.be/begijnendijk-betekom

BART SORÉE
Voorzitter N-VA
Begijnendijk-Betekom.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

VACATURE SCHOOLDIRECTEUR DE PUZZEL:

N-VA eist samenwerking met OVSG
Op de gemeenteraad van 26 augustus eiste de N-VA dat er een vertegenwoordiger van het OVSG
(Onderwijssecretariaat Van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse
gemeenschap) werd opgenomen in
de jury.
De gemeente en de belastingbetaler
betalen het OVSG voor haar diensten.
Dit houdt onder andere in dat de ge-

meente beroep kan doen op het
OVSG om het examentraject ter selectie van een schooldirecteur mee te
begeleiden en zelfs te organiseren.
Het OVSG beschikt over de nodige
expertise en middelen om dit soort
zaken mee te organiseren. Bovendien
komt het opnemen van een jurylid
van het OVSG de objectiviteit alleen
maar ten goede. Er zijn dus niets an-

ders dan voordelen aan verboden.
Samengevat:
1. Het OVSG vervult haar rol en
wordt bovendien reeds betaald
door de gemeente.
2. Dit komt de objectiviteit van de
selectieproces en jury ten goede.
3. De expertise van het OVSG kan
maximaal gebruikt worden.

Minister plaatst gemeente Begijnendijk onder curatele
Op 12 juli 2013 verspreidde de nationale pers een
bericht dat de Vlaamse regering een dertigtal Vlaamse
gemeenten onder curatele plaatst wat betreft de bouw
van sociale woningen. De Vlaamse regering gaat de
regie voor de bouw in die gemeenten in handen nemen.
Begijnendijk is ook op die lijst geplaatst.
De N-VA-fractie heeft op de gemeenteraad van 26 augustus toelichting gevraagd bij de huidige situatie. We willen
weten op welke manier het gemeentebestuur deze problematiek gaat aanpakken. Eigenaardig genoeg had de voorzitter van het OCMW reeds maanden eerder in de
OCMW-raad een standpunt verkondigd dat vele vraagtekens oproept. N-VA-raadslid Marc Vandeveegaete interpelleerde toen over de slechte score van Begijnendijk op
de voortgangstoets betreffende het bindend sociaal objectief.

‘Beleidskeuze’
Reeds toen waarschuwde raadslid Vandeveegaete dat
een interventie van de minister niet ondenkbaar is. Het
antwoord van de OCMW-voorzitter was dat het een beleidskeuze van deze meerderheid is om het gros van de
financiële middelen te laten vloeien naar de dorpskernvernieuwing en het nieuw administratief centrum en
dat er dus geen financiële ruimte over is. Dit laatste
werd nogmaals bevestigd op de gemeenteraad. (cfr notulen 29 mei 2013)

Verkeerde prioriteiten
Het is voor de N-VA zonneklaar dat het huidig gemeentebestuur haar prioriteiten en klemtonen totaal verkeerd
legt. De werkelijke en noodzakelijke behoeften van de bevolking, zoals sociaal beleid, het uitwerken van een degelijk ouderenbeleid ter voorbereiding op de aanstormende
vergrijzing, kinderopvang, verkeersveiligheid, woonbeleid, etc... worden hierdoor niet ten gronde aangepakt.

Oproep: Inspraak mobiliteitsplan: doe mee!
In het kader van de bijwerking van het mobiliteitsplan, wordt de
bevolking van Begijnendijk-Betekom uitgenodigd de
probleempunten aangaande verkeer en mobiliteit te signaleren.
N-VA Begijnendijk-Betekom heeft er tijdens de bevolkingsvergadering
van 24 september op aangedrongen dat de inwoners ook na deze vergadering nog bijkomende problemen kunnen melden, onder andere via de
gemeentelijke webstek. Daar zal tevens de lijst van de op 24 september
reeds gemelde problemen ter beschikking worden gesteld.
Wij roepen iedereen dan ook op deze mogelijkheid tot inspraak te benutten!
Kijk rond in uw omgeving, praat erover met buren. Indien u andere problemen kent, aarzel dan niet deze te melden
via de gemeentelijke webstek of op de Dienst Mobiliteit van de gemeente (tel. 016 53 66 71, mobiliteit@begijnendijk.be)

begijnendijk@n-va.be

IN GESPREK MET …

OCMW-raadslid Marc Vandeveegaete
• Marc Vandeveegaete
• 69 jaar
• Gepensioneerd leraar aardrijkskunde-wetenschappen in het gemeenschapsonderwijs
Turnhout.
• Gehuwd met Monik Van Rompay, vader van
2 dochters en opa van 4 kleinkinderen.
• Hobby’s: zowel de lokale als de nationale
politiek, reizen naar bestemmingen waar de
landschappen overweldigend zijn, maar ook wat
cultuur wordt naar waarde geschat. Een bezoek
aan de bibliotheek levert altijd wel een mooi
non-fictie boek op.

Wat drijft je als OCMW-raadslid?
Mijn inzet als OCMW-raadslid gaat vooral uit van het rechtvaardigheidsgevoel dat iedere
mens het recht heeft om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Het is mijn taak als raadslid er op toe te zien en er aan mee te werken dat dit gebeurt op een
verantwoorde en eerlijke manier. Het OCMW is er niet alleen voor de ‘armen van de gemeente’, maar voor ieder die hulp en raad nodig heeft. Mijn bezorgdheid gaat in het bijzonder
uit naar de meest kwetsbare groepen in onze gemeente, met name de opvang van onze jongsten en de zorg die de steeds groter wordende groep van ouderen in onze dorpsgemeenschap
nodig heeft.
Wat vind je van het huidige sociale beleid in de gemeente?
Het huidig sociaal beleid in Begijnendijk geeft mij een tegenstrijdig gevoel: enerzijds ben ik
fier dat we beschikken over een prachtig team van OCMW-medewerkers dat erin slaagt met
beperkte financiële middelen in moeilijke economische tijden heel wat minderbedeelden in
onze gemeente te helpen met onder meer een goed functionerende gezinszorg, huishoudhulp,
klusjesdienst, maaltijdbedeling en de deskundige hulp van onze maatschappelijke en administratieve medewerkers.
Anderzijds ben ik ontgoocheld dat de huidige bestuursmeerderheid niet overtuigd is van de
noodzaak aan bijkomende voorzieningen voor onze ouder wordende bevolking. Het ontbreken van voldoende dagopvang, de tekorten aan assistentiewoningen, het gebrek aan voldoende sociale huurwoningen, … werden nog recent blootgelegd met de ontgoochelende
resultaten op de voortgangstoets in verband met het BSO (bindend sociaal objectief). Onze
gemeente werd hierbij ingedeeld bij de categorie gemeenten die niet voldoen aan de minimale
eisen. Bij een interpellatie hierover door de N-VA-fractie op de gemeenteraad antwoordde
burgemeester Michiels laconiek “dat de gemeente geen bouwheer is”. Terwijl hij dat absoluut
wel wenst te zijn voor zijn geldverslindend prestigeproject van een nieuw administratief
centrum.
Sociaal beleid moet in de eerst plaats ten goede komen aan alle inwoners die nood hebben aan
betaalbare kinder- en ouderenopvang. Jonge mensen moeten de kans krijgen om op sociale
kavels te bouwen. Het gemeentebestuur moet het aanbod aan sociale huur- en koopwoningen
stimuleren.

www.n-va.be/begijnendijk-betekom

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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