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BEGIJNENDIJK-BETEKOM
EEN GEMISTE KANS VOOR VERANDERING
Zondag 14 oktober, 13 uur. De stembureaus sluiten hun deuren in
Begijnendijk. Enkele uren later is de coalitie gesmeed. MGB en CD&V
beslissen de dag zelf nog met elkaar in zee te gaan voor de komende zes jaar.
Dat hun programma’s zich op één van de belangrijkste uitdagingen - de
dorpskernvernieuwing - volledig tegenspreken, blijkt geen probleem te zijn.
Of wat dacht je van volgend citaat uit het CD&V-programma: “We moeten
inspelen op noden van de inwoners, zonder prestigeprojecten.”
Ik ben zeer benieuwd hoe ze dat gaan waar maken, samen met de huidige
meerderheidspartij die alles ingezet heeft op het nieuwe administratieve
centrum ter waarde van minimaal 7,5 miljoen euro. Je moet geen rekenwonder
zijn om te beseffen dat deze kostprijs alle ruimte voor nieuw beleid de
komende zes jaar teniet doet. En dat terwijl er net méér ruimte moet
vrijgemaakt worden voor de echte noden van de inwoners. In een
administratief centrum kan je nog altijd geen kinderen of ouderen opvangen,
geen jonge gezinnen een betaalbare woonst aanbieden en zeker geen spaarpotje
aanleggen voor de moeilijke tijden waar de gemeentefinanciën voor staan.

V.U.: Michiel Mentens, Strooiselhoeve 43, 3130 Begijnendijk - begijnendijk@n-va.be

VERANKERING
De N-VA heeft zich in heel Vlaanderen verankerd. Dat was de uitdaging voor
onze partij en we zijn er in geslaagd. Terwijl de drie traditionele partijen samen
meer dan 900 gemeenteraadsleden moeten inleveren stijgt het aantal N-VAgemeenteraadsleden met 1 500. Vier daarvan zijn verkozen in onze gemeente,
waar de N-VA voor het eerst deelnam aan de verkiezingen. Bart Sorée,
Anneleen Schellens, Bart Discart en Martine Dierckx zullen de komende zes
jaar de N-VA vertegenwoordigen in onze gemeenteraad. Zij zullen de waarden
die onze partij op alle niveaus verdedigt ook in Begijnendijk uitdragen.

OPROEP
Zoals het hoort wens ik al onze kiezers te
bedanken voor hun vertrouwen maar vraag ik hen
ook geduld te hebben. Gevestigde waarden
houden niet van verandering. Niet in Begijnendijk
en niet elders. Binnen 1,5 jaar is er terug een
afspraak met de kiezer. Ik roep hierbij iedereen op
die mee wil werken aan die broodnodige
verandering, in Begijnendijk en daarbuiten, om
ons te contacteren. Zo kunnen we eindelijk orde op
zaken stellen en werken aan de toekomst.
MICHIEL MENTENS
Voorzitter
N-VA Begijnendijk-Betekom

www.n-va.be/begijnendijk-betekom
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De verkiezingsuitslag
Op zondag 14 oktober heeft de
kiezer in Begijnendijk-Betekom een
duidelijk signaal gegeven voor
verandering. De N-VA heeft vanuit
het niets bijna 20 % van de kiezers
kunnen overtuigen van haar
programma en haar kandidaten en
beschikt daarmee over vier zetels in
de gemeenteraad. We zijn daarmee
in één klap de derde grootste partij
in Begijnendijk-Betekom.
Alle andere partijen verliezen
aandeel en hebben proportioneel ook
zetels verloren. De N-VA is duidelijk
de overwinnaar van de verkiezingen.

Dank aan alle kiezers die dit mogelijk
gemaakt hebben. Wij zullen ons
uiterste best doen om het belang van
al onze inwoners te
vertegenwoordigen op een
rechtlijnige en constructieve manier.

Niet gecontacteerd
We stellen vast dat de grootste partij
in onze gemeente dit niet zo
begrepen heeft. Op de avond van de
verkiezingen is de N-VA niet
gecontacteerd door de rechtmatige
initiatiefnemer voor de
coalitiegesprekken. Er is geen
verkennend gesprek geweest om de

Nieuwe coalitiepartner
eist aanpassing van
het masterplan

Voldoende plaats
om hun kar te keren
begijnendijk@n-va.be

mogelijkheden tot het sluiten van een
bestuursakkoord na te gaan. De kans
om werkelijk verandering te brengen
en een aantal zaken recht te trekken
in onze gemeente in de komende
legislatuur wordt daarmee overboord
gegooid.

Nipte meerderheid
De nieuwe coalitie bestaat nu uit
twee partners die over een nipte
meerderheid beschikken. Zeker één
van de twee coalitiepartners heeft op
de verkiezingsdag een
bestuursakkoord gesloten dat haaks
staat op de verkiezingsbeloften die ze
de dag ervoor zo plechtig beloofd
hebben aan de kiezer. Je moet het
maar durven.
Het harde werk dat geleverd werd
door onze leden, kandidaten en
bestuursleden gedurende de
afgelopen twee jaar, en in het
bijzonder de maanden voor de
verkiezingsdag, heeft duidelijk haar
vruchten afgeworpen. De vele huisaan-huisbezoeken, het schrijven en
communiceren van het
verkiezingsprogramma, het plaatsen
van de borden en het plakken van de
affiches, en de vele andere zaken die
achter de schermen plaatsvonden, …
het is dankzij onze groeiende
achterban dat dit allemaal mogelijk
gemaakt werd. Oprecht bedankt
hiervoor!

BART SORÉE,
Fractieleider
N-VA Begijnendijk-Betekom

N-VA in de startblokken
Vanaf januari 2013 start de nieuwe legislatuur. De
komende zes jaar staan er heel wat cruciale zaken op de
agenda waar de gemeente dringend werk van moet
maken. Verkeersveiligheid, kinderopvang, opvang
hulpbehoevende bejaarden, de opwaardering van de
dorpskernen, betaalbaar wonen, ... het is een hele
boterham.
Kennelijk blijft de nieuwe coalitie vasthouden aan de
huidige vorm van de dorpskernvernieuwing voor
Begijnendijk, inclusief de bouw van een nieuw
administratief centrum. Deze keuze heeft uiteraard zware
consequenties voor de financiële ademruimte waarover
de gemeente beschikt. Er zal weinig tot geen ruimte meer
zijn voor andere projecten. Deze keuze is de
verantwoordelijkheid van de nieuwe coalitie. Zullen zij in
staat zijn het kostenplaatje te beperken tot het uiterste
minimum? Hoe gaan zij de broodnodige sociale
maatregelen nemen rond kinderopvang en
bejaardenzorg? Zal er nog geld over zijn om de nodige
structurele maatregelen te nemen om de
verkeersveiligheid te verhogen?

en de meerderheid onder het vergrootglas leggen. Wij
zullen waar nodig oplossingen aanreiken en onze
verantwoordelijkheid nemen als die gewenst is.
De N-VA is een grote voorstander van een open
democratie waar ook de burger haar vertegenwoordigers
rechtstreeks mag aanspreken. De N-VA zal er dan ook
voor pleiten om inwoners de mogelijkheid te geven om
spreektijd te krijgen op de gemeenteraad.

Contacteer ons
Daarnaast nodigen wij alle inwoners uit om ons te
contacteren indien zij bepaalde zaken over de gemeente
willen bespreken of aankaarten. Dit kan via e-mail, per
brief, maar u mag ons ook persoonlijk aanspreken.
Tenslotte vertegenwoordigen wij u, de inwoner.

Vastberaden
Onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad zullen
vanuit de oppositie op een positieve, constructieve maar
ook vastberaden manier de beslissingen van het college

De N-VA-fractie

Bart Sorée

Anneleen Schellens

Bart Discart

Martine Dierckx

Beekstraat 47
bart.soree@n-va.be

Vijversstraat 10
anneleen.schellens@n-va.be

Baalsesteenweg 130
bart.discart@n-va.be

Busschotstraat 81
martine.dierckx@n-va.be

www.n-va.be/begijnendijk-betekom
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De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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