Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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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BEGIJNENDIJK-BETEKOM

V.U.: Anneleen Schellens - vijversstraat 10 - 3130 Begijnendijk - begijnendijk@nva.be

Boeiende tijden
worden blijkbaar
zeer goed gesmaakt. Het hele
bestuur wil alle
leden en vrijwilligers uitdrukkelijk bedanken
voor hun toegeBart Sorée
wijde steun en Voorzitter N-VA
hulp het afgelo- Begijnendijk-Betekom
pen jaar.

Het afgelopen jaar is voor de gemeentepolitiek in Begijnendijk-Betekom wellicht eentje om niet te vergeten. Op 1
juli werd namelijk het grootste dossier van deze en de vorige legislaturen
niet goedgekeurd. Het door de meerderheid geplande veel te dure Nieuw
Administratief Centrum (NAC) verdrong de nochtans broodnodige
dorpskernvernieuwing volledig naar
de achtergrond.

richten. Opnieuw reiken we de hand
en vragen we om in overleg en alle
openheid samen op zoek te gaan naar
oplossingen die het belang van de inwoners op de eerste plaats zetten. Wij
zullen alvast op een positieve manier
hieraan meewerken.

Heikele situatie

Onze gemeenteraadsleden en OCMWraadsleden zijn ondertussen goed
ingewerkt en zullen ongetwijfeld
volgend jaar opnieuw met grote “goesting” er tegenaan gaan. De ingediende
moties en vragen, de goed voorbereide
interpellaties, de efficiënte fractievergaderingen. Het harde werk loont.
Regelmatig worden we door inwoners
aangesproken over de stijlbreuk die
we in positieve zin hebben teweeggebracht in de gemeenteraad.

Inhoud primeert, niet de postjes

Ook voor onze lokale afdeling en haar
bestuur is het een groot succes geweest. Het aantal leden blijft stijgen
en onze activiteiten (eetdagen, quiz)

N-VA Begijnendijk-Betekom wenst u
alvast prettige feestdagen en een gezond en productief 2014!

Het NAC werd dan ook terecht door
de verzamelde oppositie, samen
met enkele raadsleden uit de bestuursmeerderheid, verworpen. N-VA
Begijnendijk-Betekom heeft daarna
meerdere keren opgeroepen om over
de partijgrenzen heen een oplossing te
zoeken voor de heikele situatie waarin
dit bestuur zichzelf en de gemeente
heeft geplaatst.

De hand reiken

Eindelijk is het zover: op de gemeenteraad van 25 november heeft de voltallige oppositie een motie ingediend om
een gemeenteraadscommissie op te

Ondertussen kunnen we terugblikken
op een boeiend en succesvol jaar.

Harde werk loont

N-VA Begijnendijk-Betekom
wenst u
Prettige Eindejaarsfeesten.
www.n-va.be/begijnendijk

Ook het grote verkiezingsjaar 2014
kondigt zich aan, en dit zijn we momenteel inhoudelijk aan het voorbereiden in onze lokale afdeling. Ja, u
leest dit goed : niet de postjes, maar de
inhoud primeert! Het is ondertussen
duidelijk dat de N-VA als enige partij
een fundamenteel structurele verandering naar voren schuift om dit land
te hervormen. Het worden boeiende
tijden!

Betaalbaar wonen in Begijnendijk-Betekom
Menswaardig kunnen wonen is één
van onze primaire levensbehoeften.
Voor de meesten onder ons betekent
dit een eigen woning bezitten of
minstens te kunnen huren. Bouwen,
en zelfs huren, vergt bij velen een
grote financiële inspanning.

Zwarte lijst

Niet iedereen heeft daar voldoende
middelen voor of kan rekenen op
de hulp van bijvoorbeeld de ouders.
Daarom heeft de Vlaamse overheid
de gemeenten een kerntaak opgelegd
om binnen een welbepaalde termijn
(2023 ) te voorzien in een minimum
aanbod aan sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels. Deze doelstelling wordt decretaal betiteld als
het Bindend Sociaal Objectief. Via een
onderzoek uitgevoerd eind 2012 , de
zogenaamde voortgangstoets , werden
alle gemeenten beoordeeld op hun

geleverde inspanningen. Een aantal
gemeenten werd op een zwarte lijst
geplaatst.
U raadt het al, onze gemeente is er
één van. Het gevolg is dat de Vlaamse
overheid kan beslissen om zelf in te
grijpen (onder curatele plaatsen ).
Daarover werd in de loop
van het voorjaar door onze mandatarissen zowel in de gemeenteraad als in
de OCMW-raad reeds geïnterpelleerd.
Telkens werd dit door de meerderheid
weinig ernstig genomen. Blijkbaar
waren ze te druk bezig met hun
eigen bouwplannen voor een Nieuw
Administratief Centrum (NAC).

in de planning. Nu het megalomaan
bouwproject van een NAC definitief
lijkt afgekeurd te worden, kunnen
de beschikbare middelen hopelijk aangewend worden aan die voorzieningen die echt prioritair zijn voor onze
medeburgers.

Vooruitgang

Ondertussen is na onze tussenkomsten wel vooruitgang geboekt. Enkele
sociale verkavelingen met de bouw
van huur- en koopwoningen staan

Federale regering zet Vlaamse gemeenten in de kou
Heel wat Vlaamse gemeenten ontvingen in oktober onaangenaam nieuws
van de federale overheidsdienst financiën inzake de doorstorting van de
aanvullende personenbelasting (APB).
De meeste gemeenten ontvangen eind
2013 een bedrag dat veel lager is dan
oorspronkelijk geraamd, soms zelfs
tot 33 procent minder.

begijnendijk@nva.be

Dit heeft uiteraard ook negatieve
gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Ook Begijnendijk zal het dus met
minder moeten doen dan verwacht.
Ondertussen blijkt uit cijfers van
Kamerlid Steven Vandeput (N-VA) dat
Vlaamse gemeenten in totaal in 2013

maar liefst 200 miljoen euro minder
zullen ontvangen, terwijl Waalse
gemeenten 16,9 miljoen euro meer
ontvangen. Of hoe een federale regering zonder een sterke Vlaamse partij
de Vlaamse steden en gemeenten in
de kou zet door schaamteloos een
éénmalige begrotingsmaatregel toe te
passen die vooral Vlaanderen treft.

Fundamenteel vrolijke quiz groot succes!
Op 8 november vond de eerste fundamenteel vrolijke N-VA-quiz plaats in de parochiezaal in Begijnendijk. En fundamenteel vrolijk was het! Onder leiding van gastspreker Theo Francken knokten maar liefst 28 ploegen voor de eerste plaats.
De eerste quiz van N-VA Begijnendijk-Betekom was een groot succes en we zijn dan ook van plan volgend jaar een tweede
editie te organiseren. We hopen jullie dan opnieuw zo talrijk te mogen begroeten!
Hieronder enkele foto’s van de quizavond.

In de kijker: Yana Janssens, OCMW-raadslid
• Yana Janssens
• 20 jaar
• Verzorgende in het WZC
edelweiss
a• Studie: Medisch administr
tief bediende
gen
• Hobby’s: lezen, wandelin
of
den
maken in natuurgebie
ren
die
een bezoekje aan een
jd
alti
ook
tuin, een film zien is
leuk

Wat drijft je als OCMW-raadslid?
Als OCMW-raadslid wil ik mij inzetten om er mee voor te zorgen dat geen
enkele inwoner van Begijnendijk in

www.n-va.be/begijnendijk

de kou blijft staan, dat de mensen de
hulp krijgen waar ze nood aan hebben en dit niet alleen voor mensen op
leeftijd, maar ook voor de kleinsten
onder ons.
Wat vind je van het huidige sociale
beleid in de gemeente?
Ik vind dat de gemeente hier nog
meer op moet inzetten. De OCMWmedewerkers doen hun uiterste best
om iedereen die het wat moeilijker
heeft te helpen en dit verdient zeker
een pluim, maar toch zou dit nog
beter kunnen.
Dit zou onder andere mogelijk zijn
door meer middelen vrij te maken.
Op deze manier kan het OCMW nog
meer inzetten op het voorzien van

hulp en opvang voor ouderen, opvangplaatsen voor kinderen en voor
mensen met een beperking.
Op deze manier kan elke inwoner van
Begijnendijk ook in de eigen gemeente
de hulp krijgen die hij of zij nodig
heeft. Daarmee zouden we als gemeente al een hele stap verder zijn.

