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V.U.: JOHAN EVERAERTS, HEUVELSTRAAT 5A, BEKKEVOORT

Lijsttrekker Johan Everaerts woont in deel- 
gemeente Molenbeek-Wersbeek. Hij is gehuwd 
met Sofie Andries en is vader van drie tieners. 

Op drie staat Marc Dierens uit Assent. Marc is 
gehuwd met Anja Meynen en is papa van twee 
zoontjes, die naar de lagere school gaan. 

  Wil u zich ook engageren voor uw gemeente? Contacteer ons dan via johan.everaerts@n-va.be of 0478 84 01 26.

Marc Dierens, Sofie Van de Broeck, Johan Everaerts en Jan Van Cauwenbergh.

Sofie Van de Broeck neemt de tweede plaats voor 
haar rekening. Zij is momenteel OCMW-raadslid, 
is gehuwd met Peter Daems en is mama van twee 
schattige kleuters. Sofie woont op de Steenberg in 
Bekkevoort. 

Jan Van Cauwenbergh duwt de lijst. Hij is  
gemeenteraadslid, is gehuwd met Chris  
Vandervelpen en is vader van twee volwassen 
kinderen.

Johan Everaerts trekt N-VA-lijst
Johan Everaerts, huidig voorzitter en fractievoorzitter in de gemeenteraad, 
trekt de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Meer weten over N-VA Bekkevoort?
 www.n-va.be/bekkevoort   N-VA Bekkevoort
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Wist je dat ...
  de opvolging van dossiers nog steeds te wensen overlaat? Op de gemeenteraad van november bleek dat de gemeente al enkele jaren 

niet meer vertegenwoordigd is in de raad van bestuur van IGS Hofheide (het crematorium). Enige uitleg voor de stijgende verloning 
van de directeur van sp.a-signatuur kon dan ook niet gegeven worden. Waar de loonkost in 2015 380 000 euro bedroeg, was dat 
in 2018 al 526 000 euro. Die stijging is hoofdzakelijk het gevolg van loonsverhogingen, want er zijn in die tijdspanne slechts enkele 
mensen extra in dienst genomen.

  het gemeentebestuur op dezelfde gemeenteraad geen antwoord kon geven op eenvoudige vragen over de budgetwijziging van de 
kerkfabriek Heilig Hart Bekkevoort? Meerdere schepenen zijn in hetzelfde bedje ziek. 

  de opvolging van de werken op de Staatsbaan niet van een leien dakje loopt? De signalisatie laat te wensen over, met erg gevaarlijke 
verkeerssituaties als gevolg. De weg ligt er ook erg vaak vuil, glibberig en gevaarlijk bij. Binnenkort zal de carpoolparking worden 
afgesloten, maar het gemeentebestuur heeft nog niet nagedacht over een alternatief. De gebruikers van de carpoolparking zullen de 
dupe zijn. 

  het aantal grafconcessies dat men jaarlijks heeft voorzien één grote misrekening is? Men voorzag 30 000 euro 
inkomsten per jaar, maar dat cijfer is via een budgetwijziging teruggebracht tot 10 000 euro.

N-VA steunt Masterplan Assent 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan 9 Zillen is voorgesteld aan de inwoners. Zoals u kan zien op de kaart  
hieronder, zorgt dat plan voor een sterke verstedelijking van Assent. In tegenstelling tot het Masterplan  
Bekkevoort hebben wij het Masterplan Assent wel gesteund.

De locatie in Assent is volgens ons een goede locatie om te  
‘verdichten’. De openstelling van het Mierenbergpark juichen 
wij toe en vinden we een grote troef. Daarenboven is deze  
locatie niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied en is  
de impact op de privacy minder groot, vooral omdat er hoofd-
zakelijk voorzien wordt in eengezinswoningen. De apparte-
mentsgebouwen mogen er bovendien maximaal drie verdie-
pingen hoog zijn. 

De locatie in Bekkevoort ligt in tegenstelling tot die in Assent 
wel in overstromingsgevoelig gebied. De oplossingen die het 
gemeentebestuur daarvoor op papier zette lijken ons onvol-
doende en zullen de eerste jaren nog niet voorzien worden.

In het Masterplan Bekkevoort worden ook veel apparte-
mentsgebouwen van vier verdiepingen voorzien. De impact 
daarvan op de privacy zal groot zijn. We merken dat nu al bij 
een aanvraag op de Staatsbaan, een aanvraag voor een handel-
spand met twee appartementen erboven. De eigenaar van het 
aanliggend pand diende bezwaar in omwille van schending 
van de privacy. Het terras van het nieuwe appartement op de 
eerste verdieping zal namelijk op zes meter van de scheiding 
liggen en zal zo inzicht geven in het gebouw en de tuin van de 
eigenaar die bezwaar indiende. 

Het schepencollege antwoordde dat “de huidige situatie door 
het voorgenomen project weliswaar zal wijzigen met betrek-
king tot inkijk en privacy, maar dat dit niet zal leiden tot een 
onredelijke situatie met overmatige hinder. Algemeen geldt 
immers dat men in het centrum van de gemeente minder  
privacy heeft dan aan de randen van de gemeente.” Het  
gemeentebestuur legt zelfs geen maatregelen op om de inkijk  
te beletten, zoals bijvoorbeeld een scherm aan de linkerzijde.

Assent Bekkevoort

Wat is het verschil tussen beide masterplannen?



3

www.n-va.be/bekkevoort

Luierpremie  
opgetrokken naar 
vier euro per maand
N-VA Bekkevoort is blij dat op de gemeente-
raad van november 2017 de luierpremie werd 
opgetrokken naar vier euro. De luierpremie 
wordt toegekend aan elk kind onder de drie 
jaar en aan mensen met incontinentie. De 
verhoging ging in op 1 januari. Ook de onthaal-
ouders van Bekkevoort zullen deze verhoging 
krijgen per kind dat zij voltijds opvangen. 

Daarnaast zal ook de tegemoetkoming voor 
mensen met een RVV-statuut (het vroegere 
OMNIO-statuut) opgetrokken worden, van 12,5 
naar 15 euro. “Hoewel we pleiten voor een ver-
dubbeling, zijn we blij met deze verhoging”, zegt 
OCMW-raadslid Sofie Van de Broeck. “Opnieuw 
wordt een N-VA-programmapunt uitgevoerd en 
daar zijn we erg  
tevreden mee.”

Dierenwelzijn, een feest?

Gaat dierenwelzijn samen met feesten? In Bekkevoort blijk-
baar niet op oudejaarsavond. Ondanks de oproep van bevoegd 
minister Ben Weyts om rekening te houden met de dieren in je 
omgeving werd er toch op meerdere plaatsen vuurwerk afge-
stoken. Dat de luide knallen dierenleed veroorzaken, zowel 
voor de huisdieren als de dieren in de omliggende weides, is 
algemeen geweten. Toch wordt daar blijkbaar weinig rekening 
mee gehouden.

Bovendien werd gewaarschuwd voor onveilige situaties door het voorspelde 
stormachtige weer. Jaarlijks gebeuren er verscheidene ongelukken omwille 
van het eigenhandig afsteken van vuuwerk. 
Brand die veroorzaakt wordt door  
afwijkende pijlen, brandwonden … 

Centraal vuurwerkspektakel
Daarom stelt N-VA Bekkevoort voor om 
op een centrale plaats in de gemeente door 
een gespecialiseerde firma een (geluidsarm) 
vuurwerkspektakel te voorzien. Zo  
kunnen we de feestnacht zonder onge-
vallen en opgeschrikte dieren vieren.

  Sofie Van de Broeck, 
OCMW-raadslid

 Veel dieren werden op oudejaars-
avond opgeschrikt door vuurwerk.

Gevraagd: dringend onderhoud Finse piste
De Finse piste in het sportpark De Heide ligt er belabberd bij. Het 
looppad is niet meer bruikbaar en de schors is vergaan tot een 
platte modderbrij. Sportievelingen lopen dan ook naast de piste, 
waardoor het gras erlangs stilaan kapot gaat. 

Dringend onderhoud is noodzakelijk. Regelmatig kleine kosten 
doen, vermijdt op lange termijn erg grote kosten: je hebt toch geen 
oppositie nodig om hieraan herinnerd te worden?

  Johan Everaerts, minister Ben Weyts en Sofie Van de Broeck.

  De Finse piste ligt er zo slecht bij, dat joggers liever op het gras lopen.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

2017-11_Onbezorgde oude dag.indd   1 22/11/2017   16:02:01


