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De tweejarigen van Bekkevoort
Het gemeentebestuur besloot in het 
college van 30/11/2015 de ouders van de 
tweejarigen een promotiefolder van de 
gemeentelijke basisschool toe te sturen. 
Tijdens de OOG-vergadering (Overleg 
Onderwijs Gemeente) van februari 2016 
is gevraagd om eveneens promotie van de 
vrije scholen mee te versturen. Tijdens het 
OOG-overleg van september is deze vraag 
van de vrije scholen afgewezen. 

De N-VA vindt dit een gemiste kans. Wij 
willen elk van onze drie scholen onder-
steunen, zowel de vrije basisscholen van 
Assent en Wersbeek als de gemeente-
school van Bekkevoort. 

Er is vandaag een goede samenwerking 
tussen de scholen. We hopen dat deze niet 
geschaad wordt door dit initiatief van het 
gemeentebestuur.

Sterretjesheuvel 
is een feit

Op de gemeenteraad van  
25 februari 2013 hebben wij een 
extra agendapunt ingediend met  
de vraag tot aanleg van een  
sterretjesheuvel. 

Een sterretjesheuvel biedt ouders 
de gelegenheid om baby’s die ster-
ven tussen de 12de en 25ste week 
van de zwangerschap te begraven 
of er hun as te verstrooien.

3.5 jaar later is de sterretjesheuvel 
eindelijk aangelegd op de begraaf-
plaats in Bekkevoort (Kerkhofweg). 
Zo stelt gemeente Bekkevoort zich 
na 12 jaar in orde met een Vlaams 
decreet uit 2004. 

De N-VA heeft veel druk moeten 
zetten om dit erdoor te krijgen. We 
zijn dan ook erg verheugd dat dit 
uiteindelijk verwezenlijkt is.

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!
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Masterplan Assent in uitvoering, masterplan Bekkevoort 
op komst
Het ‘masterplan Assent’ is vorig jaar goedgekeurd. Vandaag zien we de eerste huizen en kavels volgens dit 
plan tot stand komen. Afgaande op het aantal bouwaanvragen zal het aantal nieuwe woningen de komende 
jaren fors toenemen. 

Nieuwe inwoners - misschien plaats genoeg maar 
ook voldoende capaciteit?
Er zijn een 200-tal wooneenheden gepland. Gemiddeld 
bestaan de huishoudens uit drie personen, wat zou inhouden 
dat we over enkele jaren een 600-tal extra inwoners tellen. 
Het gemeentebestuur wrijft zich ongetwijfeld in de handen in 

afwachting van de extra belastingsinkomsten, maar … heeft 
onze dorpsschool voldoende capaciteit voor de nieuwe kindjes? 
En hoe zit het met de (buitenschoolse) kinderopvang – kan die 
dat aan (weet dat ook Bekkevoort zijn masterplan zal krijgen)? 
En wij denken nog verder: wat met de capaciteit van de  
afvalverwerking? Het containerpark in Assent sluit in 2018. 
Werd dit argument gebruikt in de gesprekken met EcoWerf? 

Ondersteuning zelfstandigen? 
Ongetwijfeld zullen er bij zoveel nieuwe inwoners ook jonge 
zelfstandigen zijn – heeft men er al over nagedacht hoe men 
deze zou kunnen ondersteunen? 
 
Masterplan Bekkevoort - een ambitieus plan
Na jaren van geruchten en vage plannen hopen wij dat het 
‘masterplan Bekkevoort’ komend jaar aan de bevolking en 
de gemeenteraad wordt voorgelegd. Wij vangen op dat het 
alleszins een ambitieus plan wordt: het aantal wooneenheden 
in de kern van Bekkevoort zou verdubbelen: van 400 naar 800. 
Wij vragen ons af hoe en waar men dat wil realiseren. We zijn 
er dan ook heel erg benieuwd naar, maar we zijn zeker even 
bezorgd! Hoe gaat men dit realiseren zonder de privacy van de 
bestaande inwoners in het gedrang te brengen? Gaan inwoners 
hun achtertuin verliezen en onteigend worden zonder in-
spraak? Opnieuw zal open ruimte veranderen in bebouwde en 
verharde oppervlakte. Zal dit geen wateroverlast veroorzaken?

Blijft het landelijke karakter van Bekkevoort behouden? Als 
beide masterplannen helemaal zijn uitgevoerd, krijgen we er 
een 2000-tal inwoners bij. Zeshonderd nieuwe wooneenheden 
zullen een grote impact hebben op de infrastructuur. De pro-
blematiek van de capaciteit zoals we hierboven aanhaalden bij 
Assent is nog meer van toepassing voor Bekkevoort. Gaat dit 
de inwoners die naar Bekkevoort komen of kwamen voor van 
het rustige plattelandskarakter niet verjagen?

Ik ben Sofie Van de Broeck, 31 jaar en werk als dië-
tiste op de afdeling geriatrie bij UZ Leuven campus 
Gasthuisberg. 
 
Samen met mijn echtgenoot kochten we in 2009 een  
woning op de Steenberg. Ondertussen is ons gezin uitgebreid met 
twee zoontjes, Thor en Ferre. 

Ik ben afkomstig uit de buurgemeente Tielt-Winge, dus ik wist al 
dat we in een mooie landelijke gemeente zouden terechtkomen. 

Nu enkele jaren later wens ik me graag mee in te zetten voor mijn 
nieuwe  gemeente als nieuw OCMW-raadslid en bestuurslid van 
N-VA Bekkevoort. 

“Mag ik mij even aan jullie voorstellen?”
Bestuurslid in de kijker: Sofie Van de Broeck
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Wersbeek zal vanaf het voorjaar 2017 enkele jaren lang veel hinder ondervinden. Dan wordt er eerst 
verder gewerkt aan de gasleiding. In de zomer start Aquafin de werken op de Halensebaan, tussen de 
Provinciebaan en het ‘gevaarlijk kruispunt’ (met de Oude Tiensebaan). 

Dit kruispunt wordt volledig heraangelegd en krijgt 
verkeerslichten. De riolering van de Halensebaan en de 
Processiestraat (bakker tot kerk) wordt gescheiden, er 
komen deftige fietspaden en een uitgestrekte zone 30 van de 
Leeuwkenstraat tot voorbij de Kiezegemstraat. 

Wanneer dit werk afgerond is, start Riobra met gelijkaardige 
werken op de Leeuwkenstraat, de Processiestraat 
(verkeerspoort tot kerk), de Vandevorstweg en een stukje van 
de Kiezegemstraat. Dat er voor jaren zal gewerkt worden in 
Wersbeek staat vast. Het einde van de werken zou omstreeks 
2022 zijn!

Vraag tijdig uw subsidies aan! 
Alle gebouwen langs de voornoemde straten zullen moeten 
aansluiten op de gescheiden riolering. Alle eigenaars zullen 
individueel geïnformeerd worden. Zij dienen ervoor te zorgen 
dat hun regenwater en afvalwater volledig wordt gescheiden. 
Hou de opgelegde termijnen in de gaten en vraag tijdig jullie 
subsidies aan.

Het waterzuiveringsstation naast de Provinciebaan, in de 
weide achter geitenhoeve Flappie zal in die periode ook tot 
stand komen. Deze zal al het rioolwater van de huizen langs de 
voornoemde straten zuiveren.

Werken in Wersbeek

Wist je dat ...
 ... Nico Ceusters, ons OCMW-raadslid, verhuisd is naar Scherpenheuvel. We bedanken Nico voor zijn inzet 
voor N-VA Bekkevoort en wensen hem en zijn gezin het beste in Scherpenheuvel. 

 ... Het respect voor de oppositie verder afneemt? Het wettelijk minimum van 10 gemeenteraden per jaar 
wordt niet gehaald! De oppositie kan op die manier haar controletaak niet naar behoren uitvoeren. Wanneer wij hierover een 
opmerking maakten, was het laconieke antwoord dat op deze overtreding toch geen sancties staan. Een nieuw dieptepunt.

 ... We als oppositie van geen enkele infovergadering of openbaar onderzoek worden op de hoogte gebracht - ook niet voor 
deze in jouw buurt? Breng jij ons hiervan op de hoogte? Stuur gerust een mailtje naar bekkevoort@n-va.be.

 ... Deze winter nieuwe Aquafin-werken starten op de Staatsbaan? Dan wordt het stuk tussen de Kerkhofweg en de 
Nieuwstraat aangepakt. 

 ...  Er volgens het gemeentebestuur op de Staatsbaan nu evenveel parkeerplaatsen zijn als voor de werken?  
De dagelijkse chaos die zich voordoet omstreeks half negen ’s morgens en bij het einde van de schooldag doet  
toch vermoeden van niet. Bovendien is de stedenbouwkundige vergunning voor het behoud van de parking achter  
de Pallieter nog steeds niet in orde. Wat gaat daarvan komen?
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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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