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Website in een nieuw 
kleedje

De website van N-VA Bekkevoort steekt in 
een nieuw, fris kleedje. Breng er dus zeker 
eens een bezoekje aan!

Op www.n-va.be/bekkevoort vind je al-
lerlei nuttige informatie, zoals de integrale 
verslagen van de maandelijkse gemeente-
raad, die je nergens anders zal vinden, 
zelfs niet op de website van de gemeente.

Wil je de volledige verslagen van de 
preventieadviseur eens lezen (waarover 
we het hebben in het artikel hiernaast) 
dan kan je ook terecht op de site van N-VA 
Bekkevoort.

Tot slot kan je via de website steeds 
contact opnemen met onze bestuursleden. 
Klik gewoon door naar het onderdeel ‘wie 
is wie?’ en je vindt er alle contactgege-
vens.

Veiligheid staat hoog op de agenda van N-VA Bekkevoort. Of het nu 
gaat over de veiligheid van het gemeentepersoneel, van de bezoekers aan 
de openbare gebouwen of van de kinderen op onze gemeenteschool: de 
N-VA dringt aan op actie.
In mei vorig jaar (zie www.n-va.be/bekke-
voort) wezen we er al op dat het rapport van 
de veiligheidsadviseur fundamentele proble-
men aanstipte in tal van gebouwen. Hij riep 
toen op om dringend werk te maken van de 
nodige veiligheidsmaatregelen. Als reactie 
maakte de gemeente eindelijk budget vrij 
om de brandveiligheid en de noodverlich-
ting in gemeentehuis en de gemeenteschool 
op te lossen.

Maar toen de preventieadviseur in septem-
ber een bezoekje bracht aan de gebouwen 
stelde hij vast dat nog lang niet alle gebreken 
aangepakt zijn. Meer zelfs, er waren een 
aantal nieuwe inbreuken. In de gemeente-
school waren er zelfs zeven bladzijden nodig 
om die op te sommen.

Pas begin februari ging het schepencollege 
eindelijk over tot actie. Concreet gaat de 
gemeente zich wettelijk in orde stellen met 
de keuring van de elektrische installaties. 
Als je weet dat sommige keuringen dateren 
van de vorige eeuw en dat die om de vijf jaar 
moeten gebeuren, is dat toch het minste wat 
we mogen verwachten. De gemeente zal ook 
een plan opmaken voor brandpreventie, in 
samenwerking met Interleuven. 

We zijn dan ook zeer benieuwd wat het 
volgende bezoek van de preventieadviseur 
zal opleveren.  Gezien de geschiedenis van 
de gemeente op het vlak van veiligheid, is de 
oppositie van N-VA Bekkevoort meer dan 
nodig om het bestuur wakker te schudden. 
Alleen zo garanderen we uw veiligheid en 
die van uw kinderen.

 Kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan. Nu telt het gebouw nog te veel 
onveilige situaties.

De  N-VA werkt aan uw veiligheid

N-VA is voor gemeentefusie p. 2 Hoeveel kost deze flitspaal? p. 3
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Voor het eerst in decennia wordt er weer openlijk gesproken over een mogelijke fusie van Bekkevoort met een andere gemeente. 
De N-VA is daar een voorstander van, want een fusie is in uw belang. Voordelen als gelijkere behandeling, minder schulden en 
geen belastingverhoging wegen veel sterker door dan de nadelen.

Een gemeentelijke fusie zou Bekkevoort slagkrachtiger maken. 
Bevoegdheden van de provincie kunnen naar de fusiegemeente 
komen, waardoor het beleid dicht bij de burger komt te staan. 
Het levert ook een stevige besparing op.

Een fusie is daarnaast voordelig voor Bekkevoort omdat onze 
gemeente momenteel niet ‘ontvoogd’ is , wat het u onder meer bij 
bouwaanvragen moeilijker maakt. Het feit dat Bekkevoort niet 
beschikt over een sporthal of cultureel centrum kan een fusie 
eveneens oplossen, zeker nu het Hageveld door de verkomme-
ring gesloten is om veiligheidsredenen.

 
Beperkte nadelen van een fusie

De N-VA veegt niet onder de mat dat een fusie enkele nadelen 
zou opleveren. In een grotere gemeente is het contact met lokale 
politici bijvoorbeeld minder evident. Het bundelen van de 
gemeentelijke diensten kan er dan weer voor zorgen dat u zeer 
verder moet verplaatsen om iets te regelen in het gemeentehuis.
Maar deze nadelen zijn in de ogen van de N-VA minimaal. Zo 
zijn wij allerminst van plan het contact met u te verliezen in een 
gefuseerde gemeente. En verplaatsingen naar het gemeentehuis 

wil de N-VA sowieso tot een minimum beperken door volop in 
te zetten op het verder uitbouwen van een e-loket.

Fusiegemeente staat sterker

De nadelen wegen volgens ons dan ook niet op tegen de voor-
delen. Als we nu fuseren dan kan Bekkevoort bijvoorbeeld zelf 
kiezen met welke buurgemeente(n) we in zee gaan, in onderling 
overleg. We kijken dan in de eerste plaats naar Tielt-Winge, 
Glabbeek of Kortenaken. Als we nu talmen, dan dreigt Bek-
kevoort binnen enkele jaren verplicht te moeten fuseren met 

een nabijgelegen stad als Diest. En dat 
scenario, waarin Bekkevoort ‘opgeslopt’ 
zou worden, is de N-VA heel wat minder 
genegen.

Een vrijwillige fusie zou de slagkracht 
van Bekkevoort verhogen en de kosten 
voor u doen dalen. De fusiegemeente 
kan onder meer weer zelf gemeentelijke 
werken uitvoeren in plaats van een be-
roep te doen op derden. Als we de kennis 
en kunde binnen het gemeentepersoneel 
kunnen behouden – en dat is makkelij-
ker in een middelgrote gemeente – dan 
staan we meteen een stuk sterker. E

Samenwerking bespaart op de kosten

En dan is er nog het financiële aspect. 
Als Bekkevoort vrijwillig fuseert tegen 
2018 dan neemt Vlaanderen 500 euro 
gemeenteschuld per inwoner over. In 
Bekkevoort betekent dat een schuldver-
lichting van maar liefst 3 miljoen euro. 

Ten slotte kan je bij een fusie beter ge-
bruik maken van de aanwezige infra-

structuur van de fuserende gemeenten. Een investering van twee 
miljoen in een nieuwe loods voor de technische dienst is dan 
wellicht niet meer nodig. Dat bespaart u alvast een belastingver-
hoging.

Sommige politici houden vast aan de huidige indeling van 
gemeenten uit angst om hun postje te verliezen. De N-VA ziet 
echter vooral de vele voordelen voor de bevolking. Daarom zijn 
wij voorstander van een fusie met een deelgemeente.

Plus- en minpunten op een rijtje 
Moet Bekkevoort fuseren?

 De N-VA is een voorstander van een fusie met een buurgemeente. Als we dat nu 
niet vrijwillig doen, dan worden we misschien in de nabije toekomst verplicht opge-
slorpt door Diest.
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... Bekkevoort een intergemeentelijke samenwerking wil opzetten met Glabbeek om een 
gezamenlijke ambtenaar Ruimtelijke Ordening aan te werven? In november vorig jaar 
mislukte een soortgelijke poging tot samenwerking met Kortenaken. De reden daarvoor 
was dat Bekkevoort nog niet ‘ontvoogd’ is. Ambtenaren mogen hier daarom niet zelfstandig 
bouwaanvragen goedkeuren. In een ontvoogde gemeente zoals Kortenaken kan dat wel.

... de nieuwe flitspaal in het centrum van Bekkevoort door de gemeente is betaald? Het Vlaams 
Gewest was namelijk geen voorstander van flitspalen na de herinrichting van de Staatsbaan. De 
zeer moderne digitale flitspaal die in beide richtingen kan flitsen kost in totaal 80 000 euro. Van 
een verhoging van de veiligheid is de N-VA absoluut een voorstander. Maar de opbrengst van de 
boetes flitst wel voor meer dan de helft naar Wallonië.

… de put op het einde van de Minnestraat in Assent nu al twee keer gedicht is? Helaas is dit 
weer geen blijvende oplossing. Binnenkort zullen de automobilisten opnieuw moeten opletten, 
want het wegdek is al opnieuw aan het verzakken. De gemeente reageert pas na aandringen van 
de inwoners eer ze snel-snel iets doet. Dit soort half oplapwerk komen we spijtig genoeg te vaak 
tegen in onze gemeente. Van enige opvolging van de werken is al helemaal geen sprake.

Communicatie gemeentebestuur gebrekkig en laattijdig
Juiste en tijdige communicatie blijft een pijnpunt voor dit gemeentebestuur. De inwoners van Wersbeek dorp kunnen er over 
meespreken. Van september tot december 2015 is er gasleiding aangelegd op het eerste deel van de Halensebaan, voor eind juni 
2016 ging het andere deel aangelegd worden. Alleen gebeurt er niets en vragen wij reeds meerdere gemeenteraden duidelijke 
communicatie naar de inwoners. 

Na vragen op de gemeenteraad van 30 mei kregen we als antwoord dat de vervolgwerken op de Halensebaan nu voorzien 
zijn voor 2017. Bijkomend zal er naast de aanleg van gas nu ook een waterleiding aangelegd worden. Deze werken starten 
ten vroegste in 2017, wellicht pas na het bouwverlof, dus binnen een jaar. Een jaar later, in 2018, starten dan wellicht de 
rioleringswerken. De gasleiding in de Leeuwkensstraat is wel nog voor dit jaar voorzien zodat de inwoners kunnen aansluiten.

Voor een tijdige en duidelijke communicatie betreffende de sluiting van de “tijdelijke parking” achter de Pallieter / aan de 
gemeenteschool is het te laat. Op 31 mei is er een artikel verschenen op de website van de gemeente dewelke aankondigt dat 
de parking sluit op 01 juni. Dit is in tegenspraak met een brief die wordt verspreid door de eigenaar van de parking, dewelke 
stelt dat iedereen de parking mag blijven gebruiken. Wat zal het worden? In de bouwaanvraag van twee jaar geleden is er enkel 
sprake van een tijdelijke parking. Wij volgen dit verder op.

Een algemene communicatie over de sluiting van de parking, bijvoorbeeld in Bekkenieuws van 01 juni is er niet geweest. Ook 
niet over de nieuwe verkeerssituatie op de Oude Leuvensebaan. Dat verkeerssituaties plots kunnen wijzigen, weten de inwoners 
van de Heuvelstraat ook. Plots was de Heuvelstraat afgesloten langs de zijde van de Halensebaan. Meerdere weken nadien is er 
alsnog bij de inwoners een brief in de bus gevallen (nadat wij dit in de gemeenteraad hadden aangekaart).

Nochtans kunnen we in de kranten lezen dat vooraf communiceren kan. Beslissingen die nog niet door de gemeenteraad zijn 
genomen, bijvoorbeeld over de intergemeentelijke samenwerking met Glabbeek, verschijnen wel weken op voorhand in de krant.

Wist je dat …

 Deze flitspaal kost u maar 
liefst 80 000 euro



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen
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