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BEKKEVOORT
HET BESTUUR NODIGT JE VAN HARTE UIT OP HAAR 1STE BBQ
op 27 september 2014 vanaf 17 uur
PC Mardijk in Wersbeek
Halensebaan 100d, 3460 Bekkevoort

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

KEUZEMENU / INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………
BBQ volwassenen:

……… X € 16,00 =

€ …………………

……… X € 7,00 =

€ …………………

……… X € 11,00 =

€ …………………

Ik betaal in TOTAAL:

€ …………………

BBQ worst/saté/kipfilet met uitgebreid groentebuffet
BBQ kinderen (4 tot 12 jaar):
Chipolataworst met uitgebreid groentebuffet
Vegetarisch:
Enkel uitgebreid groentebuffet

Reserveren ten laatste op maandag 22/09/2014 - Heuvelstraat 5a, 3461 Bekkevoort - bekkevoort@n-va.be of bij:

Johan
Everaerts
0478 84 01 26

www.n-va.be/bekkevoort

Jan
Van Cauwenbergh
0486 65 70 23

Nico
Ceusters
0496 33 16 13

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Meerderheid slikt belofte gratis leerlingenvervoer in
De meerderheid schaft het gratis
leerlingenvervoer af. De N-VA eiste
sociale correcties.

Meerderheid
kiest voor
prestigeproject

Volgens hun verkiezingsprogramma
van 2012 moest zowel voor CD&V als
sp.a het gratis leerlingenvervoer
behouden blijven. Hierover was de
N-VA ook heel verheugd.
Maar, zoals men in de Bekke-Nieuws
van augustus kon lezen, is het huidige bestuur deze belofte na amper
twee jaar jammer genoeg vergeten.
Met de afschaffing van het gratis leerlingenvervoer wordt de subsidie aan
de vrije basisscholen in Assent en
Wersbeek verminderd met 4 000 euro
(van 15 000 naar 11 000 euro).

N-VA eist en krijgt sociale
correcties
Tijdens de overlegvergadering met de
scholen (OOG) van 24 februari 2014
deelden burgemeester en schepenen
mee dat vanaf het komende school-

jaar het leerlingenvervoer betalend
wordt: € 0,40 per rit/per kind. De
N-VA stond erop dat een sociale correctie zou worden toegepast. Aanvankelijk werd deze eis aanzien als een
politiek spelletje maar gelukkig
kwam de correctie er toch: een halvering van het bedrag voor het tweede
kind en gratis vervoer voor het derde
kind en kleuters.

Ook de N-VA vindt
dat er in het algemeen bespaard
moet worden, ook
in onze gemeente.
Maar politiek is
keuzes maken. Keuzes die invloed hebben om ons
dagelijkse leven. Zie
ook de drie 'Wist-jedatjes' hieronder. Zo
koos de meerderheid voor de nieuwbouw van een
buitenschoolse kinderopvang, waarvan de werken ondertussen gestart
zijn. Op zich een lovenswaardig initiatief hoewel we onze twijfels hebben bij de locatie. Maar het moest
zowaar een heus prestigeproject worden dat ons minstens 1,7 miljoen euro
gaat kosten. Dat zullen we nog jaren
moeten uitzweten.

Wist je dat...

?... dat de gemeente Bekkevoort via de statutenwijziging ?... sommige partijen beweren veel belang te hechten aan
van PBE, mee borg staat voor een obligatielening van 500
miljoen euro, aangegaan door Infrax (waarvan PBE een
onderdeel is)? Toen we de vraag stelden voor welk bedrag Bekkevoort borg staat, schorste men de gemeenteraad omdat onze burgemeester zich telefonisch verder
moest informeren. Men was totaal niet voorbereid, men
was ook niet op de hoogte van de inhoud van de statutenwijziging. Uiteindelijk staat Bekkevoort via PBE borg
voor ongeveer 100 000 euro. Dat de gemeente zich terug
in dit soort financiële avonturen stort verbaast ons enorm.
Heeft men dan niets geleerd van het Dexia-debacle?

?... dat de politiek in Bekkevoort niet op zichzelf bespaart,
maar alles afschuift op de inwoners? De besparing op
mantelzorg en de afschaffing van het gratis leerlingenvervoer kon men vermijden als men dezelfde politieke
ethiek van andere gemeenten zou overnemen, namelijk
door eerst op zichzelf te besparen. In veel gemeenten bestuurt men met een schepen minder of levert men 5 %
loon in. Niet zo in Bekkevoort. Daarenboven verhoogde
men de zitpenningen van de gemeenteraadsleden met
20 % meerderheid tegen oppositie. Enkel de N-VA-fractie stemde tegen (BekkevoortBeter onthield zich).

bekkevoort@n-va.be

de vrijwilliger, maar er niet bij vertellen dat men de premie voor mantelzorgers vermindert van 15 naar 10 euro,
terwijl het Vlaams gemiddelde liefst 32 euro bedraagt?

?... het bestuur van onze plattelandsgemeente zich blijkbaar niet al te druk maakt over ruimtelijke ordening of
de talrijke veldwegen en voetpaden? De Gemeentelijke
Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) en de commissie Trage Wegen zijn ondertussen al meer dan een
jaar niet bijeengeroepen! Volgens de statuten moet dit
minstens tweemaal per jaar gebeuren – voor de GECORO is dit een wettelijke verplichting.

?... je voortaan belastingen moet betalen als je op een of
andere manier het openbare domein inneemt voor werken? Bijvoorbeeld met een afsluiting of container. Meerderheid tegen oppositie keurde deze belasting goed. Je
betaalt minimum 20 euro of zelfs 100 euro als de straat
moet afgesloten worden.

Wie weet wat over GAS-boetes in Bekkevoort?
Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes)
waren niet uit de media weg te slaan sinds de vernieuwde GAS-wet die inging op 01 januari. De N-VA
ging na hoe dat eigenlijk zit in Bekkevoort. Blijkt dat
het gemeentebestuur nog heel wat werk heeft met de reglementen.

een boete werd voor opgelegd. Beetje ‘bijzondere’ informatie toch?

Nog steeds geen algemeen politiereglement

We gingen eerst navraag doen bij de politie. "Of we dat
even op de gemeente wilden navragen? De politie kan
hier zo niet op antwoorden”. Nou moe. Dus... even bellen
naar het gemeentehuis. “Ja, dat kan je natuurlijk best bij
de politie navragen, daar kunnen wij zo niet op antwoorden!”. Tja …

Natuurlijk hebben we de burgemeester (verantwoordelijk
voor politie en veiligheid) op de gemeenteraad hierover
geïnterpelleerd. “Voor de politie is het erg moeilijk om de
GAS-reglementering toe te passen want in elke gemeente
van de politiezone Hageland gelden andere reglementen!” Ach zo ... “Men werkt al jaren aan een algemeen
politiereglement voor de zone Hageland." Al jaren? De
politiezone Hageland werd 12 jaar geleden opgericht! Dat
is lang genoeg om de zaken aan te pakken.

Laatste beslissing: 9 jaar geleden

Reglementen nergens te vinden

We vroegen de informatie dan maar officieel op in het
kader van de openbaarheid van bestuur. Succes deze keer!
We weten nu dat het gemeentebestuur geen ‘GAS-beleid’
voert want de laatste keer dat de gemeenteraad hierover
iets besliste was 9 jaar geleden. Ondanks een nieuwe wet
sinds dit jaar!
En hoeveel GAS-overtredingen werden er zoal vastgesteld? Twee in 2013, vijf in 2012, zonder dat er weliswaar

Hoe weet men nu wat in Bekkevoort strafbaar is met een
GAS-boete? Weten we sowieso wat de politiereglementen
ons opleggen? Blijkbaar kom je dat pas te weten als je een
boete krijgt, want de reglementen zijn nergens te vinden.
Waarom staat deze informatie niet gewoon op de gemeentelijke website?
Het is onze conclusie dat het gemeentebestuur hier heel
wat beter kan!

?... je de zeer sterk ingekorte verslagen van de gemeente- ?... de reglementen en verordeningen van de gemeente (bij
raad kunt vinden op de website van de gemeente? Maar
op de website van N-VA Bekkevoort (www.n-va.be/bekkevoort) vind je de officiële, volledige verslagen van de
gemeenteraad en ander interessant nieuws.

wet) op de website moeten gepubliceerd worden. Je
vindt er info over belastingen, retributies, tijdelijke politieverordeningen, zoek bij ‘bestuur en diensten>>bekendmakingen’
(http://www.bekkevoort.be/page/Bekendmakingen).

?... dat iedereen naar de vergaderingen van de gemeente- ?
... de tegen juli vorig jaar beloofde (en wettelijk verraad mag komen? Meestal vinden ze plaats op de laatste
maandagavond van de maand. De dagorde wordt op
voorhand op de gemeentelijke website gepubliceerd
(www.bekkevoort.be/page/Dagorde_gemeenteraad).
Kom gerust eens langs. Je moet zelfs niet blijven tot het
einde, hoewel het dan meestal interessant wordt. Je krijgt
bovendien nog een kop koffie ook.

?... dat de OCMW-raad van 24 juli 2014 niet kon doorgaan
door een tekort aan aanwezige raadsleden? Er kwamen
slechts 4 van de 9 OCMW-raadsleden opdagen (waaronder ons N-VA-raadslid), waardoor de zitting moest verdaagd worden. Een nieuwe datum voor een extra zitting
kon niet gevonden worden, waardoor de aanvragen die
op de agenda stonden, slechts eind augustus behandeld
zijn... Zelfs de wettelijke termijn van 1 maand waarbinnen moet geantwoord worden, haalt men niet in Bekkevoort!

www.n-va.be/bekkevoort

plichte) Sterretjesheuvel op het kerkhof er nog steeds
niet is? Als we er tijdens de laatste gemeenteraad van 7
juli 2014 nog maar eens naar informeerden, vertelde de
burgemeester ons dat het wachten is op het nieuwe kerkhofreglement. Dat had al meer dan een jaar geleden klaar
moeten zijn. Ondertussen is de gemeente al 7 jaar te laat
om zich met de wet in orde te stellen.
...

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma 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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Het volledige regeerakkoord
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