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N-VA Bekkevoort

verkoos in 2022 

een nieuw bestuur 

Donderdag 26 januari 
vanaf 19.30 uur

Zaal OC Mardijk
Halensebaan 100D

NIEUWJAARSRECEPTIE 
met Bart Nevens en Mark Demesmaeker

BART NEVENS, eerste gedeputeerde van de provincie 
Vlaams-Brabant, licht zijn bevoegdheden Milieu, 
Duurzaamheid, Waterlopen en Dierenwelzijn toe. 
Hij gaat dieper in op de klimaatuitdagingen en -plannen. 
Ook onze gemeente heeft zich daartoe geëngageerd en 
moet nog een klimaatactieplan opstellen. 

MARK DEMESMAEKER is met zijn groene vingers en 
groot hart van vele markten thuis. Maar tijdens onze 
nieuwjaarsreceptie zal hij dieper ingaan op de oorlog 
in Oekraïne. Hij bespreekt de huidige toestand in het 
oorlogsgebied en licht de gevolgen van de oorlog voor 
onze leefwereld toe. 

Iedereen welkom!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Bekkevoort
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Gemeentelijke fusie en bestuurskrachtanalyse
N-VA Bekkevoort is voorstander van een gemeentelijke fusie met aangrenzende landelijke gemeenten. Als het bestuur een fusie 
met een stad overweegt denken we voornamelijk aan Diest, maar dan moet er absoluut voor gezorgd worden dat het landelijke 
karakter van Bekkevoort behouden blij� . 

Stand van zaken
Op vraag van de gemeenten Tielt-Winge, 
Bekkevoort, Kortenaken en Geetbets voerde 
een onafhankelijk bureau een bestuurs-
krachtanalyse uit. De resultaten van die 
studie en van de sterktes en zwaktes van 
de gemeenten werden aan de raadsleden 
voorgesteld op 5 oktober. Op de gemeen-
teraad van 24 oktober stond dat onder-
werp voor het eerst ter discussie en op de 
gemeenteraad van 28 november werd het 
college unaniem – door alle partijen –  
gemachtigd om verdere gesprekken met 
de aangrenzende gemeenten te voeren. 
Dat de gemeenteraad unaniem goed-
keuring gaf aan het voorstel van het 
schepencollege om te zoeken naar fusie-
partners, maakt duidelijk dat iedere 
fractie de noodzaak ervan duidelijk inziet. 

Bestuurskrachtanalyse
Uit de resultaten van de bestuurskracht-
analyse blijkt dat:
•    de personeels- en pensioenkosten in de 

nabije toekomst ondraaglijk worden. 
•    de administratie het moeilijk zal 

krijgen om de dienstverlening op peil 
te houden. Dat komt voornamelijk 
doordat de Vlaamse overheid wil dat 
gemeenten meer taken op zich nemen.

•    er een ware pensioengolf op ons af 
komt.

•    het erg moeilijk wordt om de vacatures 
in de administratie en onderhouds-

diensten snel in te vullen. Nu al worden 
dikwijls dure consultants (externe 
personen) ingeschakeld om diensten 
draaiende te houden. Bovendien heeft 
Bekkevoort momenteel al heel wat 
éénmansdiensten. 

Het besluit? Zonder fusie is er geen finan-
ciële ruimte om de gemeente verder te 
verbeteren zonder de belastingen te 
verhogen. De volledige bestuurskracht-
analyse kan u lezen op bekkevoort.n-va.be

Voordelen … 
Een fusie kan een antwoord bieden op 
veel problemen die de bestuurskracht-
analyse aanhaalt. Zo zorgt het in mekaar 
schuiven van de personeelsbestanden 
van de verschillende gemeenten voor een 
sterkere administratie én voor een effici-
entere inzet van de onderhoudsdiensten. 
Mooi meegenomen is de overname van 
een belangrijk deel van de schulden door 
Vlaanderen bij een vrijwillige fusie maar 
ook het vooruitzicht op een belasting-
verlaging. Want waarschijnlijk zullen de 
laagste belastingvoeten van de fuserende 
gemeenten toegepast worden. Daardoor 
komt er meer geld vrij voor een beter 
beleid en vaart de burger er wel bij. Dat is 
dus dubbele winst voor de inwoners.

… én uitdagingen
Het is natuurlijk duidelijk dat een fusie 

ook uitdagingen met zich meebrengt. Het 
samengaan van administraties en diensten 
zal goed onderhandeld moeten worden. 
Tientallen samenwerkingsverbanden 
tussen gemeenten en intercommunale 
diensten, die al jaren hun nut bewezen, 
moeten herbekeken worden. Maar de 
allereerste uitdaging is het vinden van 
geschikte fusiepartners waarna de bevol-
king van Bekkevoort open en transparant 
moet ingelicht worden. 

N-VA Bekkevoort rekent erop dat het 
gemeentebestuur ernstig zoekt naar één 
of meerdere goede fusiepartners. Wij zien 
het als onze taak om vanuit de oppositie 
het dossier stap voor stap op te volgen en 
elk onderdeel ervan nauwkeurig te bekij-
ken. Tijdens de gemeenteraad zullen we 
het bestuur kritisch ondervragen. Via ons 
huis-aan-huis-blad houden we u verder op 
de hoogte.

Introductie gele doos
De eerstelijnszone Demerland besliste de gele doos te verdelen onder alle 65-plussers. 
De stad Aarschot hee�  aangekondigd met de verdeling te starten. 

Wat is de gele doos?
De gele doos bevat al uw medische infor-
matie en ze wordt bewaard in de koel-
kast. Dat is een gemakkelijke vindplaats 
voor hulpdiensten. Met een sticker aan 
de binnenkant van de deur maakt u de 
ambulanciers of de brandweer duidelijk 
dat er zo’n doos in uw koelkast ligt.

Verdelen én informeren
Het gemeentebestuur van Bekkevoort 

besliste de gele doos in het voorjaar te 
verdelen. Hoe onze 65-plussers geïn-
formeerd zullen worden, werd nog niet 
beslist. De N-VA-fractie dringt aan om 
elke 65-plusser een brief te sturen met de 
informatie waar en wanneer men de gele 
doos kan afhalen. Dat blijkt in Aarschot 
goed te werken. Afhaalmomenten en 
-plaatsen enkel aankondigen in 
Bekkenieuws lijkt ons onvoldoende want 
op die manier zal niet iedere 65-plusse 
bereikt worden. 

In het voorjaar krijgen al onze 
65-plussers een gele doos. 

Die kan mensenlevens redden. 

Nieuwe bestuursleden:
PIETER CLABOTS 
en SVEN MAYNÉ
Pieter Clabots
Pieter is opgegroeid in Landen en na enkele tussen-
stops in Tienen en Leuven is hij in Bekkevoort 
komen wonen. Na de ‘toer van Oost-Vlaams-
Brabant’ te hebben afgelegd blijkt het leven buiten 
de stad toch net iets rustgevender. Zeker met een 
leuke vrouw die hij heeft kunnen overtuigen om 
ook Bekkevoortenaar te worden. 

Hij volgde hogere studies in bedrijfsmanagement in 
Leuven en werkt al 21 jaar in het bedrijfsleven 
binnen sales- en marketingdepartementen. Hij 
oefende verschillende functies uit, gaande van 
bedrijfsleider tot verkoopverantwoordelijke en 
productmanager. Op dit ogenblik is hij filiaalleider 
bij een bekende bouwfirma.

Sinds enkele jaren volgt hij de politiek op de voet 
en de N-VA is daarbij al jaar en dag zijn trouwe 
bondgenoot. Recent besliste hij om zich actief in 
te zetten. “Als je dingen wil veranderen of onder-
steuning wil bieden kan je niet aan de zijlijn blijven 
staan. Wanneer de N-VA mij vroeg om de ploeg in 
Bekkevoort te versterken heb ik die kans met beide 
handen gegrepen. Als lokale ledenverantwoordelijke 
kan u bij mij terecht met vragen of wanneer u lid 
wil worden. Heeft u ook zin om onze toffe ploeg te 
vervoegen? Dan zie ik uw mailtje graag tegemoet op 
pieter.clabots@n-va.be!”

Sven Mayné  
Sven Mayné is 29 jaar en ook wel gekend als ‘Svekkes’. Sinds vier jaar 
woont hij met zijn vriendin in Bekkevoort en ze hebben het hier geweldig 
naar hun zin. Het gamen zit in zijn bloed en hij is blij dat hij daarvan zijn 
job heeft kunnen maken. Hij is account- en esportsmanager en hij heeft 
een eigen gaming fashion brand ‘For The Wings’. Verder is hij medebe-
heerder van Icewolves esports (een gaming community) en zit hij in tal 
van andere projecten die met gaming te maken hebben. 

Hij werkt heel graag met jongeren en wil hen ondersteunen in hun dromen 
en passies. “Bij de N-VA wil ik me nog meer inzetten voor projecten om 
jongeren te ondersteunen. Ik wil echt naar hen luisteren. In mijn vrije tijd 
zie je me wel eens op café met vrienden of ergens op een evenement. Maar 
dat zal in de toekomst verminderen aangezien ik in december papa werd. 
Dat zal mijn grootste uitdaging worden.”

Pieter en 
Sven zijn het 

jonge talent in 
ons bestuur

    … de rioleringswerken in de Netelzeepstraat – Tiensebaan – Klauwstraat niet van een leien dakje 
lopen? 
Verschillende incidenten volgen mekaar op. Meermaals werden kabels van nutsmaatschappijen 
beschadigd met uitval van internet, stroom en water als gevolg. Op zaterdag 26 november werd zelfs 
een gasleiding geraakt. Die kon gelukkig snel hersteld worden. De N-VA-fractie heeft op de gemeente-
raad van 28 november de bevoegde schepen uitdrukkelijk gevraagd om die incidenten te bespreken 
met de werfl eider. Teveel incidenten op korte tijd lijken te wijzen op een gebrek aan de noodzakelijke 
veiligheidscultuur. Wij benadrukten dan ook sterk dat de veiligheid van onze inwoners, de omwonenden, 
nooit in gevaar mag komen en de nodige voorzichtigheid aan de dag moet gelegd worden!

    … het nieuwe bufferbekken aan de kruising van de Netelzeep- en Herenbosstraat wel eens gevaarlijk 
zou kunnen zijn? 
Het bekken grenst over een lengte van enkele tientallen meter rakelings aan de Netelzeepstraat. De 
afgrond ligt letterlijk minder dan een meter van de straatkant. De N-VA-fractie vraagt daarom dat een 
omheining of balustrade wordt aangebracht zodat de veiligheid kan gegarandeerd worden.
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


