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V.U.: Johan Everaerts - Heuvelstraat 5A - 3461 Molenbeek-Wersbeek - johan.everaerts@n-va.be

JOHAN, ILS EN JAN LATEN NIEUWE WIND WAAIEN VANUIT DE OPPOSITIE

Zoals je in dit huis-aan-huisblad zult lezen, brengen onze kersverse gemeenteraadsleden Johan Everaerts en Jan
Van Cauwenbergh een vernieuwde dynamiek in de gemeenteraad.
Ils Ferdinand vindt ondertussen haar
draai in de OCMW-raad en zal de
N-VA ook vertegenwoordigen in de
OOG-bijeenkomsten (Overleg
Onderwijs Gemeente), waar de
scholen en politieke partijen op een
constructieve manier samenwerken
aan onder andere een verkeersveilige
gemeente.

www.n-va.be/bekkevoort

N-VA BEKKEVOORT SCHRIJFT GESCHIEDENIS
Blijkbaar heeft N-VA Bekkevoort voor
het eerst vanuit de oppositie punten
laten toevoegen op de agenda van de
gemeenteraad. Elk gemeenteraadslid
heeft dit recht maar naar verluidt
heeft geen enkele verkozene van een
oppositiepartij daar in het verleden
gebruik van gemaakt!

Toch wel een vreemde vaststelling.
De N-VA bewijst zich dus nog maar
eens als de kracht van verandering.
www.n-va.be/bekkevoort
Contact: johan.everaerts@n-va.be;
jan.vancauwenbergh@n-va.be ;
ils.ferdinand@n-va.be;

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Constructieve voorstellen N-VA
positief onthaald door de meerderheid

De oude jongensschool in Molenbeek

Buitenschoolse Kinderopvang
Op de eerste samenkomst van de
gemeenteraad dienden N-VAraadsleden Johan Everaerts en Jan
Van Cauwenbergh een aanvullend
agendapunt in. De vraag om een
alternatieve inplanting voor
buitenschoolse kinderopvang te
bestuderen werd positief onthaald.
In de toelichting van dit aanvullend
agendapunt hebben wij vooral de
vrees geuit dat de locatie die door het
schepencollege wordt voorgesteld
problemen zou kunnen veroorzaken,
zoals geluidsoverlast voor de buren.

De vraag werd na een korte
bespreking unaniem goedgekeurd op
de gemeenteraad van maandag 28
januari 2013. De vraag is zelfs
uitgebreid: ook de locatie ‘Het
Hageveld’ wordt mee opgenomen in
de studie.
Concreet is er beslist:
1. een onderzoek in te stellen naar de
voor- en nadelen van de
voorgestelde alternatieve locaties
zijnde; de oude jongensschool
van Molenbeek, en het Hageveld

Het schepencollege wenst de
buitenschoolse kinderopvang - een
investering van 1 500 000 euro immers tegen de bestaande sociale
woonwijk aan te bouwen. In
meerdere gemeenten van Vlaanderen
werden recentelijk kinderkribbes en
kinderopvanginitiatieven door
rechtbanken verplicht om te sluiten
of werden hen belangrijke en
kostelijke beperkingen opgelegd. De
N-VA wil dat in Bekkevoort
vermijden en heeft daarom op deze
studie aangedrongen.
Het Hageveld in Bekkevoort.

bekkevoort@n-va.be

voor de inplanting van de
gemeentelijke buitenschoolse
kinderopvang, en
2. deze voor- en nadelen af te wegen
tegen de huidige voorgestelde
locatie grenzend aan bestaande
sociale woningen, en
3. de bevindingen van het
onderzoek aan de gemeenteraad
mee te delen.
Wij hopen jullie zo snel mogelijk over
de uitslag van de studie te kunnen
informeren.

Premies versus retributies
In ons verkiezingsprogramma stelden we een
verdubbeling voor van de Diftar premie voor mensen
met het Omniostatuut (van 12,50 naar 25 euro). Ook
pleitte N-VA Bekkevoort voor een verhoging van 33 %
van de luierpremie (van 3 naar 4 euro).
De meerderheid (CD&V en sp.a) heeft besloten om beide
premies met 10 % te verhogen. Mensen met het
Omniostatuut krijgen nu 13,75 euro per jaar en de
luierpremie bedraagt nu 3,30 euro per maand. Deze
verhoging betekent op jaarbasis slechts een meeruitgave
van een 1 000 euro.
We zijn blij dat druk zetten helpt, maar we vinden de
verhoging met 10 % toch maar een uiterst mager beestje.
Zeker als we dit vergelijken met de verhogingen die
worden doorgevoerd voor de diensten waarvoor je moet
betalen (de zogenaamde retributies).

Enkele voorbeelden:
• De retributie op de afgifte van reispassen verhoogt van
8 euro naar 14 euro (+75 %!).
• De uitreiking van uittreksels uit het strafregister (papier
goed gedrag & zeden) verhoogt van 1,50 euro naar 5
euro (een verhoging met 233 %!).
• Afgifte van stedenbouwkundige vergunningen stijgen
van 12,50 euro naar 30 euro (+140 %!) zonder openbaar
onderzoek en naar 50 euro (+300 %!) met openbaar
onderzoek.
En dan wordt op het voorblad van de Bekkenieuws van
februari verkondigd dat de belastingen niet worden
verhoogd! In hetzelfde artikel worden ook nog nieuwe
retributies aangekondigd. We wachten samen met jullie in
spanning af wat men gaat invoeren.
In plaats van het leven duurder te maken opteert N-VA
Bekkevoort eerder voor een geboortepremie die jonge
ouders ondersteunt in een kostelijke periode in hun leven.
Zo wordt het leven in Bekkevoort weer iets aangenamer.

In plaats van het leven duurder te maken opteert N-VA Bekkevoort eerder voor een
geboortepremie die jonge ouders ondersteunt in een kostelijke periode in hun leven

Sterretjesheuvel
Een ander punt dat we bij op de agenda
plaatsten was het inrichten van een
sterretjesheuvel in Bekkevoort. De
Vlaamse wetgeving voorziet dit reeds
sedert 2004 en wij hadden dit dan ook in
ons programma vermeld.
Een Sterretjesheuvel is een begraafplaats
voor kindjes die sterven tussen de 12de en
de 25ste week van de zwangerschap. Zij
kunnen niet ‘gewoon’ begraven worden
omdat ze niet in het bevolkingsregister
geregistreerd mogen worden.
Indien de ouders dit wensen, kunnen ze
hun doodgeboren kindje hier laten
begraven zodat er altijd een plaatsje blijft
om in gedachten naartoe te gaan. Het
bestuur steunt ons voorstel en belooft tegen juli 2013 een sterretjesheuvel te Bekkevoort te voorzien.

www.n-va.be/bekkevoort

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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