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 Als open kerk zou de parochiale functie gegarandeerd blijven, maar is er ook ruimte 
voor cultuur

Kerk Begijnendijk als multifunctionele zaal?

N-VA Begijnendijk-Betekom pleit voor 
een nieuwe bestemming voor de Sint-Lu-
ciakerk in Begijnendijk. “We hebben 
een gouden kans met de fusie van de 
parochies om van Begijnendijk de cul-
tuurgemeente bij uistek te maken”, zegt 
voorzitter Maarten Verduyckt. 

Begijnendijk-Betekom heeft geen multi-
functionele zaal. Dit is nochtans onmis-
baar in een bruisende gemeente. Daarom 
wil N-VA Begijnendijk-Betekom het kerk-
gebouw een tweede leven inblazen. Het 
potentieel van het huidig gebouw wordt 
momenteel zwaar onderbenut. Bovendien 
is de locatie perfect gelegen in de dorps-
kern, waardoor het ideaal bereikbaar is 
voor alle inwoners. 

De gronden voor de kerk in Begijnendijk 
waren ooit oorspronkelijk aangekocht voor 
de bouw van een multicultureel centrum. 
Het megalomaan Italiaans plan voor een 
nieuw gemeentehuis is er gelukkig ook 
niet gekomen. Nu wordt alles ingericht als 
plein en deels tot woongelegenheden bin-
nen de lijnen van de Italiaanse architect. 
Binnen dit plan was er ook een multifunc-

tionele zaal voorzien op de parking tussen 
de bibliotheek en de muziekschool. Maar 
dit wordt nu ingericht als een gezellige 
zitruimte met groen en banken door het 
gemeentebestuur. 

INVESTEREN IN CULTUUR 
N-VA Begijnendijk-Betekom vraagt om te 
investeren in cultuur. Enerzijds pleiten we 
voor het behoud van de mogelijkheid tot 
kerkelijke diensten. Als open kerk blijft de 
parochiale werking verzekerd. 

Anderzijds willen we de kerk omvormen 
tot een ruimte waar verschillende activi-
teiten mogelijk zijn: vergaderingen, ruimte 
voor tentoonstellingen, museum, beurzen 
voor verzamelaars, film- en (jeugd)toneel-
voorstellingen, concerten, enzoverder … 

CENTRAAL GELEGEN, VOLDOENDE PARKING 
De Sint Lucia Kerk is centraal gelegen met 
voldoende parking en bereikbaarheid voor 
alle gebruikers. Er moet niet geïnvesteerd 
worden in een nieuwbouw en we geven 
het bestaande gebouw een nieuwe bestem-
ming. 

Kaas-en-
wijnavond

Uitgebreide selectie 
van kazen een aan-
gepaste wijnen.

• € 15 per persoon

• Zaal ‘t Pleintje,  

Betekomsesteenweg 

10, 3130 Begijnendijk
• Info & inschrijven: 

maarten.verduyckt@n-va.be 
of 0498 75 44 14

Vrijdag  

10 februari 2017 
Vanaf 18.00 uur

Zaal ‘t Pleintje

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!
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Oppositiewerk voor meer verkeersveiligheid loont!
In 2015 richten de bewoners van de Beek- en Raystraat al een actiecomité op voor meer verkeersveiligheid in hun straat. Vanuit de 
gemeente kwamen er twee voorstellen om aan hun eisen tegemoet te komen. 

Voor de Beekstraat werd op de gemeenteraad van 23 november 2015 beslist om de straat af te sluiten aan het kruispunt met de 
Tremelosesteenweg. 

Voor de Raystraat werd op de gemeenteraad van 21 maart 2016 beslist om rijbaanversmallingen aan te brengen met een evaluatie-
periode van drie maanden.

De N-VA diende op de gemeenteraad van 26 september het voorstel in om de verkeerswijzigingen in de Beek- en Raystraat on-
middellijk in te voeren. Onze fractieleden hamerden erop dat het gemeentebestuur de kans had laten liggen om in september met 
een veiligere verkeerssituatie in Betekom had laten liggen. Voor onze schoolgaande jeugd mocht er geen uitstel meer komen. Het 
gemeentebestuur is daarop onmiddellijk in actie geschoten en in overleg met onze fractie tot de onmiddellijke uitvoering van de 
verkeerswijziging. 

Ondertussen is er al eerste wijziging gebeurd op basis van de eerste evaluatie in de Raystraat. Voor de veiligheid van de fietsers is 
er gekozen voor fietssassen. De evaluatieperiode van 3 maanden loopt verder en daarna weten we wat het effect van de rijbaan-
versmalllingen op de snelheid en hoeveelheid sluipverkeer. In het belang van de verkeersveiligheid blijven we pleiten voor meer 
ingrepen om de veiligheid voor alle gebruikers te verhogen. 

Molenberg, waardevol historisch erfgoed
Natuurpunt Begijnendijk en de Betekomse Molenwerkgroep organiseerden op 
zaterdag 1 oktober de eerste Dag van de Molenberg. De initiatiefnemers willen de 
molen op korte termijn restaureren en de historische uitkijkfunctie over de omgeving 
herstellen.

De oude molen op de Molenberg is de oudste molen van België en een van de weinige 
historische monumenten in onze gemeente. N-VA Begijnendijk-Betekom steunt het 
project dan ook voor 100 procent. 

Men wil in de eerste plaats de toren restaureren en nadien de historische uitkijk-
functie herstellen. Door een uitkijkplatform te bouwen bovenop de molen kunnen 
bezoekers genieten van het uitzicht. 

 Dankzij stevig 
oppositiewerk van de 
N-VA is de situatie in 
de Raystraat sneller 
verbeterd.
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Jong N-VA Noord-Brabant is de jongerenafdeling 
die de gemeenten Keerbergen, Rotselaar, Tremelo 
en Begijnendijk-Betekom verbindt. Een toffe lokale 
groep jongeren die zich bezighouden met politieke 
thema’s, actie en studentikoze activiteiten. 

“We werken voornamelijk rond het thema jongeren en milieu”, 
zegt secretaris Samuel van Reeth.  “Zo zijn we in het verweer ge-
komen tegen de betonnering van de Kalvenne (nu 24 ha natuur-
gebied ) en organiseren een jaarlijkse zwerfvuilactie.”

“Maar het studentikoze is minstens even belangrijk”,  voegt 
voorzitter Sam Mergaerts eraan toe. “Iets gaan drinken op café 
hier in de dorpen of in Leuven doen we ook. Je verveelt je nooit.”
Noord-Brabant kon ons al een scoop bezorgen. Zo melden ze dat 
ze zullen toeren door de gemeenten met een Jong N-VA Café. 

“Kom dan ook kennis maken met ons!”, aldus Sam Mergaerts.

Als je tussen de 16 en de 30 jaar bent en je denkt ‘ik wil wel eens 
kennismaken’ of je wilt gewoon wat meer informatie, twijfel dan 

niet en contacteer ons via sam.mergaerts@jongnva.be. Je kan 
hun ook volgen op hun Facebook-pagina, waar je alle recente 
activiteiten en updates van hun evenementen kunt volgen. 
www.facebook.com/jongnvanoordbrabant

Jong N-VA ook voor jou!

Opvolging in de gemeenteraad

Op maandag 24 oktober legde Maarten Verduyckt (foto) 
de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor de N-VA-fractie 
Begijnendijk-Betekom. 

Bart Discart (foto) is de nieuwe afgevaardigde voor de poli-
tieraad. Fractieleider in de gemeenteraad voor de N-VA. 

Bart Soree wenst beide gemeenteraadsleden veel succes in 
hun nieuwe rol.

Het gemeentebestuur van Begijnendijk-Betekom laat het na 
om de lokale jeugdwerking een zekere toekomst te bieden. 
Bestaanszekerheid is fundamenteel om een goede werking te 
kunnen uitbouwen voor de jeugdbewegingen. 

Sinds het bekendmaken van de verkavelingsplannen van de 
gemeente voor het Buurthuis Joost Vissenaekens in Betekom 
staat de jeugdwerking onder zware druk. 

De N-VA Begijnendijk- Betekom vraagt om een definitieve op-
lossing voor de huisvesting van Chiro Betekom. Jeugdwerking 
heeft in Betekom een onschatbare rol gespeeld en zal dat ook 
blijven doen. 

De jeugd verdient zekerheid

 Van links naar rechts : Pieter-Jan Caestecker, Samuel van 
Reeth, Maarten Verduyckt en Sam Mergaerts.

 Maarten Verduyckt  Bart Discart



Ben Weyts

Jan Jambon

Philippe Muyters

Elke Sleurs

Johan Van Overtveldt

Steven Vandeput

Geert Bourgeois

Liesbeth Homans

Theo Francken
Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


