
N-VA Begijnendijk-Betekom 
kiest nieuw bestuur
In februari staan de driejaarlijkse bestuurs-
verkiezingen van de afdeling op het programma. 
Onze leden kiezen een voorzitter, een 
ondervoorzitter en een onbeperkt aantal 
bestuursleden. 

De afdeling verstuurt ten laatste op de vijftiende 
dag voor de bestuursverkiezingen de eerste 
oproepingsbrief, samen met het formulier 
voor de kandidaatstelling en het overzicht van 
alle bestuursfuncties naar alle stemgerechtigde 
leden.

Tot binnenkort!

Word lid van N-VA 
Begijnendijk-Betekom
Onze plaatselijke afdeling groeit. 
Groei met ons mee en word 
vandaag nog lid. Wilt u 
meewerken aan de toekomst 
en aan een stevig beleid 
voor onze gemeente? 
Neem dan contact op via 
begijnendijk@n-va.be.

Wij komen graag bij u langs 
om u te informeren over onze 
werking.

Veiligere parking 
voor De Klimroos
Vlak voor de start van het nieuwe 
schooljaar hebben we met de technische 
diensten van de gemeente de parking 
van gemeentelijke basisschool De 
Klimroos aangepakt. De belijning van 
de parking was sowieso aan vernieuwing 
toe, dus was dit het uitgelezen moment 
om de doorstroming en veiligheid op de 
parking te verbeteren. 

Vanuit de ouders en ook het gemeente-
bestuur waren er een aantal bezorgd-
heden over de vroegere parkeerindeling. 
De oude belijning was er vooral op gericht 
om de parking maximaal in te vullen, 

maar hield te weinig rekening met de 
veiligheid van de kinderen die daar elke 
schooldag door moeten, zeker tijdens de 
spitsuren bij de opening en de sluiting van 
de school. Ook was er vroeger een trechter, 
waardoor auto’s elkaar niet konden kruisen. 
Vaak met de nodige chaos als gevolg.

Veilige corridors

Nu hebben we maximaal ingezet op de 
veiligheid van de kinderen door zoveel 
mogelijk corridors te voorzien in de 
vorm van zebrapaden. Dankzij die veilige 
corridors komen de kinderen zo weinig 
mogelijk in conflict met het autoverkeer. 
Daarvoor creëerden we ook een nieuwe 
toegangspoort ter hoogte van de klas-
containers naast de parking, zodat de 
kinderen daar al onmiddellijk veilig via 
de speelplaats de school kunnen binnen-
stappen en een zo kort mogelijke afstand 
moeten afleggen op de parking zelf. 

De N-VA dankt de schoolraad, de school-
directie, de technische diensten en de 
dienst onderwijs, die nauw hebben 
samengewerkt om tot een zo goed en 
veilig mogelijk ontwerp te komen.

Dankzij veilige corridors komen de school-
kinderen zo weinig mogelijk in confl ict met 
het autoverkeer.

www.n-va.be/word-lid

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
DECEMBER 2021, NR. 3   I   V.U.: PATRICK BREULS, HET EVERBEUR 3, 3130 BEGIJNENDIJK

Begijnendijk-Betekom
begijnendijk@n-va.be N-VA Begijnendijk-Betekomwww.n-va.be/begijnendijk



Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. De regering-De Croo 
– met een Vlaamse minderheid en een premier uit de zevende partij –
begon met grote woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Een dreigende asielcrisis.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.
Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie. Een écht activeringsbeleid.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.
Een energiefactuur die 
de pan uit rijst. Een energiekorting 

voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

Een begroting in evenwicht.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. Besparen én investeren.

N-VA viert feest
In 2021 vierden we twee keer feest: de N-VA bestond 20 jaar en onze afdeling mocht 10 kaarsjes uitblazen. In 20 jaar evolueerde onze 
partij van een eenmansfractie tot de grootste partij van Vlaanderen. Voldoende reden dus om onze verjaardag uitgebreid te vieren. 
Dat deden we in augustus met een luxe ledenbarbecue.

Hard werken voor Begijnendijk-Betekom

Al 10 jaar zetten onze mandatarissen, bestuursleden, vrijwilligers en sympathisanten zich in voor een beter Begijnendijk-Betekom. 
In 2012 namen we voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en behaalden we vier zetels in de oppositie. In 2018 
vormden we met Samen, Leef en Safe een nieuwe meerderheid in Begijnendijk-Betekom. Onze schepen, gemeenteraadsleden en lid 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst zetten zich dagelijks in om het verschil te maken.
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