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BEKKEVOORT
Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 17 januari
20 uur
Zaal Mardijk

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

Met Nieuwjaar is het eerste werkjaar
van de N-VA-fractie in het gemeentebestuur van Bekkevoort een feit. In
dit blaadje kan je niet alleen lezen
waar onze aandacht vooral naar uitging, maar ook hoe we proberen om
vanuit de oppositie aan te sturen op
een zinvol beleid, in de gemeenteraad zowel als in de OCMW-raad.
Graag willen we samen met jullie het
glas heffen om een succesvol 2013 af
te sluiten en om te klinken op een
hopelijk nog vruchtbaarder verkiezingsjaar 2014. Johan en Jan, N-VAgemeenteraadsleden, Nico,
OCMW-raadslid en het voltallige
N-VA-bestuur nodigen u van harte
uit op de nieuwjaarsreceptie op
vrijdag 17 januari vanaf 20u in zaal
Mardijk, te Wersbeek (Halensebaan
100D, 3461 Molenbeek-Wersbeek).
Wij hebben Vlaams
parlementslid
Piet De Bruyn
gevraagd om ons
de politieke actualiteit toe te lichten en
het zeker ook te
hebben over de verkiezingen van 25 mei 2014. Piet was
woordvoerder voor de N-VA,
Vlaams parlementslid, woordvoerder
van minister Muyters, senator en is
momenteel Vlaams parlementslid.
Wij hopen u talrijk te mogen
begroeten.

www.n-va.be/bekkevoort

VELE NIEUWBOUWPROJECTEN ZIJN ZOWEL ZEGEN ALS VLOEK
N-VA vraagt aandacht voor behoud unieke rustige karakter van
Bekkevoort
Het uitzicht van Bekkevoort zal niet alleen wijzigen door de heraanleg van de
Staatsbaan, maar ook door de vele nieuwbouwprojecten die gepland zijn. Daar
zijn voordelen aan verbonden, maar het groene, rustige en mooie karakter van
onze gemeente dreigt te verdwijnen. Het gemeentebestuur zet echter in op nog
meer verkaveling en bouw.
De bouwpromotoren
hebben Bekkevoort duidelijk ontdekt. Zo hebben we het project
‘poort van Bekkevoort’
op de Staatsbaan, waar
26 appartementen het
huidige dorpsgezicht
zullen vervangen. We
hebben een eerste, en
wellicht niet laatste, inbreidingsproject op de
gemeentehuissite, waar
30 woongelegenheden
voorzien worden.
Maar niet enkel de dorpskern van Bekkevoort verstedelijkt. Ook in Assent en
Molenbeek staan er enkele belangrijke projecten op stapel. Het uitbreidingsgebied
in Assent, gelegen achter de wijk Lindenhof en grenzend aan de school, wordt met
2,8 ha het grootste project. Daar zullen om en bij de 60 nieuwe woningen verrijzen.
Op de Halensebaan in Molenbeek, voor het voetbalterrein, zijn 10 woningen gepland en in de Kwadestraat in Assent tenslotte zijn er 11 gepland in een nieuwe
verkaveling.

BELASTING ONBEBOUWDE PERCELEN
Blijkbaar is dat nog niet genoeg, want het gemeentebestuur denkt aan een nieuwe
belasting op onbebouwde percelen vanaf 2014. Het doel daarvan is eigenaars aan te
zetten om bouwprojecten op te starten of hun bouwgrond te verkopen aan toekomstige inwoners.
Zijn al deze nieuwbouwprojecten nu een vloek of een zegen voor Bekkevoort? Het
aanbod zal groot zijn, dat verlaagt de prijs en maakt het interessent voor kopers,
maar minder voor verkopers.
Lees verder op bladzijde 2

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Nieuwbouwprojecten (vervolg bladzijde 1)
OPEN ZICHT VERDWIJNT
Maar er zijn meer algemene standpunten voor en tegen. Door de
groei van het aantal inwoners zullen de belastinginkomsten van de
gemeente stijgen en worden verhogingen van de personenbelasting en de opcentiemen op de roerende voorheffing wellicht vermeden. Anderzijds wordt open ruimte opgeofferd voor nieuwe
verkavelingen en zal zo het open zicht en het landelijke karakter
verdwijnen.
Zal Bekkevoort zich als een landelijke gemeente kunnen blijven profileren nu de verstedelijking wordt ingezet? Het rustige,
mooie en groene karakter, een van de belangrijkste troeven volgens onze inwoners, komt in de verdrukking.

De N-VA kijkt aandachtig naar de BBC!
Vanaf 2014 werken alle gemeenten en OCMW’s met een gloednieuw beleidsinstrument: de beleids- en beheerscyclus (BBC). Noem het gerust een
meerjarenplanning. Gemeenten moeten hun boekhouding beheren zoals
een bedrijf: transparant. Straffer nog: voor elke geplande beleidsdaad
moet de financiële impact duidelijk omschreven worden. Het spreekt voor
zich dat de N-VA vanuit de oppositie haar controlefunctie terdege zal uitoefenen en scherp zal toezien op het werk van onze burgemeester en
schepenen.
Het afgelopen jaar hebben we moeten ervaren dat de oude manier van werken slechts met moeite prijsgaf welk beleid
het gemeentebestuur wilde voeren. Dat is nu wel anders, dankzij de meerjarenplanning van deze BBC. Wij zullen niet
aarzelen om de beleidsmakers hierbij nauw op de vingers te kijken en waar nodig te eisen om het beleid bij te sturen.

Op 26 september legde
Nico Ceusters de eed af als nieuw
OCMW-raadslid voor de N-VA.
Nico volgt Ils Ferdinand op.

Wist je dat ...
... op de laatste vergadering betreffende Overleg Onderwijs Gemeente (OOG) geen enkel lid van een meerderheidspartij aanwezig was? Geen verdere commentaar ...
... het schepencollege de oppositie niet systematisch op
de hoogte wil stellen van openbare onderzoeken en informatievergaderingen? Als u weet heeft van een nieuw
openbaar onderzoek of een informatievergadering die
slechts voor één straat of wijk bedoeld is, laat het ons dan
weten zodat wij ons kunnen informeren en indien nodig
reageren!
... dat het schepencollege steevast eerst de media inlicht
over belangrijke informatie en niet of pas later de gemeenteraad? Wij vernemen soms nieuwe projecten op
ROB-tv en nadien moet er nog over gestemd worden in
de gemeenteraad!

bekkevoort@n-va.be

... dat inwoners van Bekkevoort in de sporthallen van
Kortenaken (in Waanrode) en Tielt-Winge (in O.L.V. Tielt)
tegen hetzelfde tarief als inwoners van die gemeenten
kunnen gaan sporten? N-VA Bekkevoort vindt dit initiatief lovenswaardig en heeft in de gemeenteraad voorgesteld om ook een dergelijke overeenkomst te sluiten met
een van de zwembaden in de buurt.
... dat de N-VA voortaan ook in de commissie Trage
Wegen van Bekkevoort zal zetelen? Het belang van deze
commissie is groot als men weet dat naburige gemeentes
verschillende rechtszaken aan hun broek hebben in verband met het verdwijnen van oude voetwegen en karresporen. Deze commissie zou minstens tweemaal per jaar
moeten vergaderen. Inderdaad: zou moeten, want dit jaar
is ze nog maar één keer bijeengeroepen.

KLEINE VERKEERSHINDER

GROTE VERKEERSHINDER

Veiligheid bij kleine werken

Staatsbaan - één grote werf

De signalisatie en veiligheid bij kleinere wegenwerken
laat dikwijls te wensen over. Bij een opmerking over
slechte signalisatie in de gemeenteraad werd geantwoord dat dit de verantwoordelijkheid is van de aannemers. Dat is correct, maar het is wel aan de gemeente om
controle uit te voeren. Als een aannemer niet de juiste
maatregelen neemt om de veiligheid te waarborgen,
moet de gemeente optreden. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de veiligheid !

Vanaf (waarschijnlijk) maart 2014 wordt de Staatsbaan
grondig heraangelegd. Ook de riolering wordt aangepakt,
wat meebrengt dat de werken lang zullen duren - ongeveer 1,5 jaar. De werken zullen in vier grote fases gebeuren, waarbij in de zone met de werken steeds
eenrichtingsverkeer mogelijk zal zijn. De andere richting
zal een omleiding moeten volgen. Een goede bereikbaarheid van de school, de lokale handelaars en van de woningen van de inwoners moet te allen tijde nagestreefd
worden. Meer informatie over de start en de fases vindt u
op de website van de gemeente Bekkevoort.

Wanneer u een flagrante onveilige situatie opmerkt bij
werken kan u dit melden via het contactformulier op
onze website, een e-mail sturen naar bekkevoort@n-va.be
of bellen naar Jan op 0486 65 70 23. Wij verwittigen de
bevoegde schepen of de politie naargelang het geval.

Handelaars compenseren
N-VA Bekkevoort heeft voorgesteld om handelaars die
hinder ondervinden van langdurige wegenwerken te
compenseren door de opcentiemen op de
onroerende voorheffing terug te betalen. Dat
voorstel werd door de meerderheid weggestemd, hoewel men ons beloofde het verder
te onderzoeken. Wij blijven dit opvolgen.
In meerdere Vlaamse gemeenten worden de
opcentiemen op de onroerende voorheffing
terugbetaald aan starters. Als dit kan voor starters, moet dit ook kunnen in geval van hinder
bij langdurige wegenwerken. De financiën kan
men moeilijk als reden aanhalen. Als men
515 000 euro kan vrijmaken voor de renovatie
van de kerk in Assent, zal men toch ook een
veel kleiner bedrag kunnen vinden voor het
ondersteunen van onze lokale handelaars ?
Voor de N-VA is de ondersteuning van onze
lokale handelaars noodzakelijk. Zij zijn van groot belang
voor de leefbaarheid van onze gemeente en wij willen
sluitingen absoluut vermijden.

Lid worden? Dat kan!
N-VA Bekkevoort maakt deel uit van de snelst groeiende politieke partij in Vlaanderen, met reeds meer dan 35 000 leden.
Wilt u mee Vlaanderen vorm geven? Wilt u uw stem laten horen in een partij die weegt op het beleid? Wilt
u mee inspraak hebben in het gevoerde beleid in Bekkevoort?
Een N-VA-lidmaatschap biedt u de mogelijkheid op een open en directie dialoog met de partij.
Als lid bent u stemgerechtigd voor de verkiezingen van het lokale, regionale en nationale bestuur.
In 2014 zijn er verkiezingen voor Europa, België en Vlaanderen. Als u lid wordt, geeft u de kans
aan de N-VA om in die komende verkiezingen het verschil te maken en te zorgen voor de
broodnodige veranderingen in dit land.
Het lidgeld bedraagt 12,50 euro per jaar voor het eerste gezinslid. De overige gezinsleden op hetzelfde
adres kunnen bijlid worden voor 2,5 euro. Jongeren tot en met 30 jaar betalen 5 euro lidgeld per jaar.
Voor meer informatie, neem contact op met bekkevoort@n-va.be

www.n-va.be/bekkevoort

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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.
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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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