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Bekkevoort
Gemeentelijke infrastructuur
is er slecht aan toe
De veiligheid van het personeel, de kinderen en inwoners van Bekkevoort kan
niet gegarandeerd worden, door de slechte staat van veel gemeentelijke gebouwen. Dat blijkt duidelijk uit het verslag van
de preventieadviseur. Ook de recente diefstal van onder meer twee dienstvoertuigen uit de gemeentelijke loods toont aan
dat het gebouw van de technische dienst in een zeer slechte staat is. De gemeente voorziet pas in 2019 fundamentele oplossingen. Maar die zijn duur en houden volgens de N-VA geen rekening met het feit dat Bekkevoort als kleine gemeente
baat heeft bij een verregaande intergemeentelijke samenwerking.

Erbarmelijke staat
De N-VA vroeg na de diefstal in de gemeentelijke loods het laatste verslag van de preventieadviseur op. Dat bevestigde
alleen maar onze bevindingen. Tijdens het bezoek van 18 september 2014 werden verschillende inbreuken vastgesteld.
Het gaat over problemen met brandbestrijdingsmaterieel, voorzieningen voor de werknemers, veiligheid van het te
gebruiken materiaal, waarvan sommige inbreuken al jaren geleden vastgesteld werden. We willen u de volgende commentaar (letterlijk uit het verslag) niet onthouden: “Het gebouw bevindt zich in een erbarmelijke staat. In het kader van
het welzijn op het werk, adviseren wij om dringend, en prioritair, werk te maken van het ter beschikking stellen van een
ordentelijke infrastructuur met de nodige wettelijke voorzieningen.”

Andere inbreuken
Het verslag meldt niet alleen inbreuken voor de gemeentelijke loods, er zijn ook gebreken vastgesteld in het gemeentehuis,
de bibliotheek, de naschoolse opvang, enzovoort. Alle gemeentelijke gebouwen vertonen gebreken, tot zelfs de gemeenteschool. Wie het volledige verslag wil inkijken, kan terecht op de site van N-VA Bekkevoort (http://bekkevoort.n-va.be).

V.U.: Johan Everaerts;, Heuvelstraat 5A, 3461 Molenbeek-Wersbeek

We kunnen dan ook duidelijk stellen dat de veiligheid van het personeel, de kinderen en de inwoners van Bekkevoort
niet wordt gewaarborgd.
Tijdens de zitting van het schepencollege van 9 maart werd bij hoogdringendheid beslist om extra verlichting te plaatsen,
camerabewaking en offertes aan te vragen voor het plaatsen van een inbraak- en brandalarm. Dat dit slechts gebeurt na
de feiten is een jammere zaak, gezien de toestand van het gebouw al langer gekend is.

Dure plannen
De huidige meerderheid plant een nieuwe gemeentelijke loods. Het budget voorziet in 2017 de aankoop van grond op het
bedrijventerrein van Assent ter waarde van 450 000 euro. De bouw is gebudgetteerd op 700 000 euro tot 2019. Dit betekent
dat er zeker niet voor 2019 zicht is op een oplossing! Wij stellen ons vragen bij deze dure en langdurige investering, gezien
de budgettaire situatie van de gemeente, en het vooruitzicht op gemeentelijke fusies.

Intergemeentelijke samenwerking
Uiteraard vraagt de N-VA om de vastgestelde inbreuken met spoed te herstellen. Bovendien stelt de N-VA ook voor om
volop in te zetten op intergemeentelijke samenwerking, en de betrokken werknemers gebruik te laten maken van faciliteiten in onze buurgemeenten. De tendens in Vlaanderen evolueert richting fusies van kleinere gemeenten, en vanuit dat
oogpunt is een begin tot samenwerking van de technische diensten aan te raden.
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“Mag ik mij even aan jullie voorstellen?”
“Mijn naam is Marc Dierens, 42 jaar en bediende. Samen met mijn echtgenote en twee kinderen
(tweeling, jongens van vijf jaar) verhuisde ik vijf jaar geleden van Herent naar het landelijke
Assent in ‘t Struik. Nu we hier stilaan onze draai beginnen te vinden, wil ik mij graag inzetten
voor Bekkevoort en haar deelgemeenten. Ik hoop dat ik hier samen met jullie kan aan werken.
Ik kijk er naar uit om jullie in de toekomst persoonlijk te kunnen ontmoeten als jullie nieuwste
bestuurslid van N-VA Bekkevoort.”

Marc Dierens

Investeringsbeleid gemeentebestuur ondoordacht
Naast de bib verrijst de nieuwe buitenschoolse kinderopvang (BKO) en de renovatie van de pastorij
van Molenbeek is bijna klaar. Voor de BKO investeert men zomaar eventjes 1 500 000 euro voor een
gebouw ter grootte van een uit de kluiten gewassen huis.

de vaststelling dat de uitbating van vakantiewoningen geen taak is van de gemeente.
Bovendien zou men in concurrentie treden met de
plaatselijke B&B’s. Dat zegt de N-VA trouwens al
jaren. Men besliste de bovenverdieping dan maar
als woning te verhuren.

De prijs zal nog
oplopen – wij schatten tot
1,7 miljoen euro. Het schepencollege kan ons echter
niet antwoorden hoeveel
de meerkosten momenteel
al bedragen. Maar men
stelt ons gerust: “Het is
een passiefwoning en dat
betaalt zichzelf terug”.

Gelukkig mogen ze de ontvangen subsidies
voor de restauratie behouden. Oh ja, de
‘legendarische kruidentuin’ die men in ere
zou herstellen zal nog even moeten wachten want
het geld is op.

De vernieuwing van de pastorij van Molenbeek
stond als volgt in het meerjarenplan ingeschreven:
‘Bekkevoort bekoort de toerist met twee vakantiewoningen in de pastorij Molenbeek - toegangspoort voor Bekkevoort’. De werken zijn bezig (en
liggen stil) sinds vier jaren en zijn intussen nog
steeds niet afgerond.

Huurwoning

De kelder en het gelijkvloers van de oude pastorij
worden archiefruimtes en vergaderlokalen. Men
wil er ook dagopvang voor ouderen organiseren.
De bovenverdieping was voorzien voor vakantiewoningen. Het schepencollege kwam nu echter tot
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Vrijetijdsinfrastructuur

Ondertussen verdwijnt de parochiezaal van
Molenbeek. Dat is geen verantwoordelijkheid
van het gemeentebestuur, zult u zeggen, en dat
klopt. Maar Bekkevoort is wel de enige van de ons
omringende (en vergelijkbare) gemeenten die geen
eigen zalen heeft om te feesten, te
sporten of andere activiteiten te organiseren.
Wellicht had men daar de afgelopen jaren wél iets
kunnen aan doen, bijvoorbeeld door te zorgen voor
een betekenisvolle ondersteuning van de (tot voor
kort) vier parochiezalen, waar massa’s vrijwilligers
zich voor inzetten.
Die investering zou bijlange niet zo groot zijn
als de andere vernoemde projecten en niet zwaar
uitvallen!
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Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.
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Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

/

/

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
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