
Veilig thuis in een welvarend Bekkevoort

BEKKEVOORT
  bekkevoort@n-va.be I  www.n-va.be/bekkevoort I jaargang 8 I nr. 2 I juni

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

Nieuwe stap in ‘Monsterplan’ Bekkevoort
De mooie groene weiden achter de kerk, tussen het Renaat Woutershof en De Eugeen Coolsstraat, moeten 
verdwijnen. Zoals voorgesteld in het ‘Masterplan Bekkevoort’ wil het bestuur het huidige gewestplan voor 
dit gebied wijzigen. Het is hun visie dat dit een “blinde vlek in het centrum” is. N-VA Bekkevoort is het 
daarmee absoluut oneens.

Van de provincie probeert de gemeente nu subsidies los te we-
ken. Dat wordt dan meteen ook de start voor een vooronderzoek 
om het gewestplan bij te sturen door middel van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan. Het groen moet plaatsmaken voor een nieuwe 
school, een multifunctionele zaal, jeugdlokalen en een 60-tal 
wooneenheden. Het oude kerkhof wordt een park met erfgoed-
waarde.

Onteigeningen?
Van enkele percelen is de gemeente eigenaar. Het merendeel 
is echter privé-eigendom. Tijdens het vooronderzoek zal het 
bestuur moeten overleggen met de eigenaars. Ze proberen hen 
te overhalen om mee te gaan in de plannen. Als eigenaars het 
er echter niet mee eens zijn, moet een onteigeningsplan aan het 
ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan worden toegevoegd, 
of zal men het project moeten ‘afslanken’. N-VA Bekkevoort 
gelooft niet dat het bestuur genoegen wil nemen met een afge-
slankte versie. Zeker niet na de vele discussies in de gemeente- 
raad. Men slikt dus zo goed als zeker de belofte in om niet te 
onteigenen, want zonder de grond van sommige eigenaars kan 
men niet starten.

Bouwwoede bereikt Wersbeek
In sommige documenten wordt nu ook gesproken over kern-
verdichting in Wersbeek. De bevoegde schepen heeft dit zelfs 
terloops in de pers vermeld. De achtertuinen en gronden tussen 
de Halensebaan en de Leeuwkenstraat, achter en naast de school, 
wil men verder ‘ontwikkelen’. Bovendien komt nu ook heel het 
blok tussen de beide Processiestraten en de Halensebaan in het 
vizier. Men zal straten en nutsvoorzieningen moeten aanleggen 
waarlangs men dan landelijke woningen (één- of tweewoonsten) 
kan bouwen.

De redenen die de gemeente gebruikte om de masterplannen 
van Assent en Bekkevoort te verdedigen, kunnen niet gebruikt 
worden om de plannen te Wersbeek te verdedigen: afstand tot 
verkeersaders, openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, openbare 
instellingen, winkels ... deze zijn er gewoon niet.

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

  Inspraak en overleg?
Voor het ‘Trage Wegen Project’ heeft men workshops geor-
ganiseerd waaraan alle inwoners van Bekkevoort konden 
deelnemen. Er werden ‘wenslijnen’ vastgelegd en prioriteiten 
vastgesteld. Er werd geluisterd naar de inwoners én er werd 
rekening gehouden met de verzuchtingen. Zo creëerde men 
een breed draagvlak. 

Waarom kan dit niet in het geval van de masterplannen? Elk 
masterplan werd éénmaal voorgesteld aan de bevolking. Hebt 
u inspraak gehad, iets kunnen veranderen of bijsturen? Enkel 
in het kader van het openbaar onderzoek zult u een bezwaar-
schrift kunnen indienen. Als u het niet eens bent met deze 
gang van zaken, stemt u volgende keer het best op de N-VA. 
Voor de N-VA is inspraak namelijk wel belangrijk.

Nieuw kunstwerk in Bekkevoort (p. 2) Terugblik op zes jaar constructieve oppositie (p. 3) 
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Welke taal spreekt u?
Te midden van de boomgaarden, in de berm van de Heuvelstraat te Molenbeek, net als je de top van  
de heuvel komt op de kruising met de Plasveldstraat, is een nieuw kunstwerk verschenen. Het kunst-
werk heeft de bedoeling naar de diversiteit te verwijzen in de fruitteelt. De provincie plaatste in negen 
Hagelandse gemeenten een kunstwerk op wandel- en fietsroutes om het toerisme te promoten. 

Arabisch, Swahili en … Nederlands
In Bekkevoort mikt men blijkbaar op Arabisch- of  
Swahilisprekende bezoekers … Zo te zien is nu ook bij ons de 
slinger van de politieke correctheid helemaal doorgeslagen: 
onze eigen taal vinden we terug op de bovenste trede, op de 
achterkant, onzichtbaar vanop de straat. Waarom? Passeren 
daar dan zo weinig Vlamingen? 

Eigen taal, eigen cultuur
De N-VA wil onze eigenheid, onze cultuur en onze taal 
bewaren. De situatie vinden we dan ook ongepast, vooral 
omdat dit kunstwerk met Vlaams belastinggeld werd betaald. 
Laten we die bovenste trede gewoon omdraaien. Zo kunnen 
de Vlamingen het Nederlandse woordje ‘appel’ vergelijken 
met datzelfde woord in de vreemde talen. Dan leren we nog 
iets bij, en de buitenlandse toeristen misschien ook.

Op het nieuwe kunstwerk heeft het Nederlands 
slechts een plaats op de achterkant. 

Wist je dat ...
 N-VA Bekkevoort op zaterdag 29 september een barbecue organiseert? Meer info volgt.

  de jongste kandidaat voor de gemeente-
raadsverkiezingen de dag voor de verkie-
zingen 18 wordt? Hij staat op de N-VA-lijst 
van Wuustwezel. Ook N-VA Bekkevoort wil 
verjongen. Ben jij geïnteresseerd?

  dat N-VA naar de verkiezingen van 14 
oktober trekt met de slogan ‘Veilig thuis in 
een welvarend Bekkevoort’? Daarvoor willen 
wij zorgen.

  onder druk van de oppositie nu toch een 
oplossing is voorzien voor de carpoolparking 
aan de E314? Die blijft bereikbaar tijdens de 
volgende fase van de werken.

Marc Dierens, Sofie Van de Broeck,  
Johan Everaerts en Jan Van Cauwenbergh
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Een terugblik op zes jaar constructieve oppositie
De voorbije zes jaren voerde de N-VA constructieve oppositie. Wij hebben het bestuur gewezen op de 
fouten die het volgens ons maakte en op de mogelijke negatieve gevolgen van sommige beslissingen. 
Bovendien overhaalden we de meerderheid om enkele van onze voorstellen en aanpassingen uit te 
voeren.

  Zo is er een ‘Sterretjesheuvel’ aangelegd op het kerkhof  
in Bekkevoort, waardoor ouders hun veel te vroeg dood- 
geboren kindje eindelijk een rustplekje kunnen geven.

  Op voorstel van de N-VA verhoogden enkele sociale  
tegemoetkomingen: de luierpremie is opgetrokken tot 
4 euro per maand en de mensen met een RVV-statuut 
ontvangen nu 15 euro per jaar in plaats van 12,50 euro. 
De N-VA zag liever minstens een verdubbeling van deze 
bedragen, maar is toch al blij met deze verhoging.

  De N-VA stelde de problemen met de veiligheid van de 
gemeenteschool aan de kaak. In het kleutergedeelte zijn 
de brandveiligheid en de noodverlichting in orde gebracht. 
Op de speelplaats staan nu veilige speeltoestellen. Deze 
problemen, maar ook problemen in andere gemeentelijke 
gebouwen, werden door de preventieadviseur aan het licht 
gebracht. Het bestuur zorgde echter pas voor de nodige 
oplossingen na onze tussenkomst.

  Ondertussen zijn ook in het gemeentehuis belangrijke 
aanpassingen uitgevoerd om de veiligheid van het perso-
neel te bevorderen. Belangrijk is ook dat de keuringen van 
elektrische en andere installaties nu eindelijk binnen de 
wettelijke termijnen gebeuren.

Wat had N-VA anders aangepakt?
  Het bestuur loste zeker niet alle gemelde problemen op.  

Zo werd op bevel van de preventieadviseur het Hageveld 
gesloten. Dat gebouw, een tot vergaderlokalen omge-
bouwde school, werd in 2005 aangekocht, maar sindsdien 
investeerde men nooit in onderhouds- of verbeterings- 
werken. Het verkommerde helemaal met sluiting tot  
gevolg. Uiteindelijk wil het huidige bestuur het  

troosteloze gebouw verkopen. De N-VA stelde voor het 
Hageveld grondig te renoveren en er de buitenschoolse 
kinderopvang in onder te brengen. Men koos echter voor 
een nieuwbouw, wat erg veel geld heeft gekost. Extra  
besparingen en nieuwe heffingen zijn het gevolg.

  Zo schafte het huidige bestuur het gratis leerlingenver-
voer af, meerdere premies verdwenen en de mantelzorg-
premie is verlaagd. Daarnaast voerde men het conces-
siereglement op begravingen in, enkel en alleen met de 
bedoeling extra geld in het laatje te krijgen, wat mislukte.

  Ook op andere vlakken spendeerde het huidige bestuur  
veel geld zonder veel meerwaarde voor de inwoners. De 
meerderheid stemde zelfs een ruimtelijk uitvoeringsplan 
om een tweewoonst op de Tiensebaan te regulariseren. 
Met andere, reeds bestaande plannen wordt dan weer  
niets gedaan: de plannen voor de herinrichting van de  
voetbalterreinen en kantine in Molenbeek zijn er al jaren, 
maar daar blijft het bij.

Monsterplan versus platteland
Ten slotte het Masterplan voor Bekkevoort. In het centrum 
wil men appartementen van vier verdiepingen hoog, een 
nieuwe school, een polyvalente zaal en heel veel bijkomende 
woningen. Men wil van de huidige 375 naar 815 wooneenhe-
den gaan. Dit ‘Monsterplan’ vindt de N-VA onaanvaardbaar 
met als belangrijkste redenen de waterproblematiek en de 
privacy van de inwoners. De N-VA staat voor het behoud van 
de open ruimte en het plattelandskarakter van Bekkevoort. 
Er is geen nood aan 400 bijkomende wooneenheden in de 
kern van Bekkevoort, nu niet en binnen twintig jaar ook niet.



Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /
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