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Programma
Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Beste inwoner, beste kiezer van Bekkevoort,
Op zondag 14 oktober 2012 kan je in het stemhokje oordelen over de verwezenlijkingen van
de voorbije zes jaar en over de visie en toekomstplannen die de partijen u voorstellen voor
de komende zes jaar.
Op deze webpagina kan je ons programma, onze visie vinden. N-VA Bekkevoort heeft een
duidelijke visie en wij wensen mee te besturen als jij ons daartoe de kans geeft. Wij willen je
aantonen dat de politiek echt impact heeft op jouw leven en dat het ook in Bekkevoort anders
en beter kan. Daarom hebben we ons programma breed uitgewerkt.
Heb je vragen bij ons programma, contacteer ons dan gerust via de rubriek contact.
Wij wensen op een open en correcte manier aan politiek te doen.
Daarom vragen we jou:
Kies op 14 oktober 2012 voor de kracht van verandering, voor N-VA.
Dat is de beste keuze voor een beter bestuur!

Johan Everaerts
Voorzitter en lijsttrekker
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1. Behoorlijk en efficiënt bestuur
Toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bijvoorbeeld
openbaarheid van bestuur. We stellen vast dat de raden (sportraad, cultuurraad,
jeugdraad, GECORO, MAR en anderen) niet openbaar zijn. Deze raden vergaderen
geregeld, maar de dagorde en datum van de vergadering worden niet openbaar gemaakt,
noch de verslagen achteraf. Wij burgers zijn bijgevolg niet op de hoogte van wat er
besproken wordt. N-VA bestuursleden hebben reeds aangedrongen om uitgenodigd te
worden, we wachten nog steeds op onze eerste uitnodiging (zie ook verder, onder 2.
Communicatie met de burger).
Voor N-VA betekent efficiënt bestuur, het efficiënt omgaan met de beschikbare middelen,
met de financiële middelen, de gronden en gebouwen. Men kan moeilijk stellen dat de
huidige coalitie hier in uitblinkt. Met meer dan 4.000.000 EUR (vier miljoen!) op de rekening
en tal van gronden en gebouwen waarmee niets gebeurt, is deze kerntaak slecht uitgevoerd.
Erger nog, men neemt ondoordachte beslissingen, de coalitie morst met ons belastingsgeld.
De CD&V heeft tijdens de vorige legislatuur, in 2005, het Hageveld aangekocht, ondertussen
heeft men hier nog steeds geen visie rond ontwikkeld. Het Hageveld staat te verkommeren.
Eind 2011 heeft het gemeentebestuur (CD&V / sp.a) een zogenaamd strategische grond
gekocht, naast het oude kerkhof te Bekkevoort. De verkoper, oud-CD&V burgemeester
Rasschaert, heeft het onderste uit de kan gehaald. Het bestuur heeft 125.000 EUR betaald
voor 38a45ca weiland. Dit is veel te duur! Landbouwgrond heeft in Bekkevoort een waarde
van om en bij de 200 EUR per are wat betekent dat deze grond onder ‘normale
omstandigheden’ niet meer dan 8.000 EUR zou gekost hebben.
CD&V beweert dat hier niets mee aan de hand is, dat er geen sprake is van vriendjespolitiek,
dat een correcte prijs betaald werd! Ter vergelijking: in maart 2012 is een speelbos
aangekocht van 42a62ca voor een prijs van 6.125 EUR, zeg nu zelf... CD&V en sp.a
beweren ook dat de grond zal deel uitmaken van een groter geheel, waarop men belangrijke
infrastructuur wenst te voorzien – hieromtrent bestaan echter geen concrete plannen en wij
betwijfelen dit dan ook ten zeerste. De gemeente Bekkevoort heeft geen eigendommen
gelegen rond deze grond. Gronden van de kerkfabriek grenzen aan deze grond, maar het
bisdom wenst niet in te gaan op het voorstel van de gemeente om deze grond in erfpacht
aan de gemeente te geven.

Concreet:
N-VA wenst behoorlijk, correct en efficiënt te besturen. Wij wensen een nieuwe
bestemming te geven aan de reeds in bezit zijnde gebouwen en gronden (zie programma
punt infrastructuur).
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Daarnaast wensen we een duidelijk voelbare belastingsverlaging door te voeren. De
aanvullende personenbelasting wensen we te verlagen van 7,6 % naar 6,5 %. Dit geeft een
jaarlijkse minderopbrengst voor de gemeentekas van naar schatting 250.000 EUR. Met meer
dan 4.000.000 EUR op de rekening is de huidige hoge belastingsdruk niet te verantwoorden.

2. Communicatie met de burger
Het huidige bestuur heeft een ambtenaar voor ‘communicatie’ aangenomen en heeft een
website opgestart. Beide spelen eerder een passieve rol. Een proactieve, tijdige
communicatie met de inwoners, bvb. bij wegenwerken, staat duidelijk niet in de
taakbeschrijving van deze ambtenaar. De communicatie bij wegenwerken en nutswerken
gebeurt door de aannemer. Voor de aannemer is dit niet de eerste prioriteit en wordt hieraan
dikwijls veel te weinig aandacht besteed, met ongemakken en frustraties tot gevolg.

Concreet:
N-VA wenst het takenpakket van de communicatieambtenaar uit te breiden en hem
proactief in te schakelen bij wegenwerken en bij de aanleg van nutsvoorzieningen. We
wensen dat de inwoners en zelfstandigen op voorhand op de hoogte worden gebracht
van geplande werken.

De gemeentelijke website dient interactief gemaakt en uitgebreid te worden. De verslagen
van de verschillende raden moet men kunnen nalezen op de website, zodoende krijgt men
geïnformeerde en betrokken inwoners. Een meldpunt dient voorzien te worden.
Belangrijke informatie en aankondigingen dienen verspreid te worden via de website alsook
via Bekke-nieuws. Vandaag verkrijgen de inwoners deze via de partijblaadjes van de
meerderheidspartijen.
Openbare onderzoeken moeten aangekondigd worden via de website en de door de
gemeente uitgebrachte adviezen dienen er te worden gepubliceerd.
Een gemeentebestuur dat behoorlijk en efficiënt werkt heeft niets te verbergen en kan op
een open manier communiceren met zijn inwoners.
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3. Financiële ondersteuning
parochiezalen en kerken

van

onze

verenigingen,

N-VA Bekkevoort wenst een gelijke benadering en ondersteuning van onze verenigingen,
onze parochiezalen en onze kerken.
Wij zijn van oordeel dat de verenigingen te weinig worden gesteund. De gewone en
investeringssubsidies die deze verenigingen krijgen zijn erg mager in vergelijking met de
subsidies die de kerkfabrieken ontvangen. Een voorbeeld: de schilderwerken in de kerk van
Bekkevoort hebben meer gekost dan wat alle Bekkevoortste verenigingen samen ontvingen
aan subsidies tijdens de huidige duur (zes jaar) van deze coalitie. Dit terwijl in meerdere
jeugd-, sport- en andere verenigingen méér actieve zowel als passieve deelnemers op
regelmatige tijdstippen samenkomen dan het aantal deelnemers aan misvieringen. Wij willen
erediensten en sportactiviteiten niet zomaar over één kam scheren maar redelijkerwijs
wensen we dat onze verenigingen minstens gelijk worden behandeld!
Kerken in Bekkevoort
Sommigen zullen uit het voorgaande willen opmaken dat wij de tussenkomst van de
gemeente in de begroting van de kerkfabrieken willen afbouwen – dat is niet wat wij zeggen
en schrijven.
Onze kerken zijn eeuwenoude bakens in het Vlaamse landschap en behoren tot de cultuur
en eigenheid van het Vlaamse volk. Ook al gaat het regelmatig kerkbezoek zienderogen
achteruit, toch blijft de Katholieke ritus wezenlijk deel uitmaken van het leven van de meeste
van onze inwoners. Dopen, communies, huwelijken en, tenslotte, begrafenissen worden nog
steeds in grote mate binnen de kerk gevierd. Wel durven wij de vergelijking maken tussen de
budgetten voor de steun aan de kerkfabrieken en de steun aan de verenigingen: de cijfers!
Het is duidelijk dat het evenwicht hier zoek is want in alle eerlijkheid moeten we onderkennen
dat er veel meer actieve leden van sportclubs en van socio-culturele verenigingen zijn dan
praktiserende kerkgangers.
Verenigingen en parochiezalen
Voor de meeste verenigingen gelden de subsidiereglementen opgesteld door hun specifieke
raden. Sommige subsidiereglementen zijn recent veranderd, wat op zich niet slecht is. De
subsidie van de betrokken verenigingen wordt op een nieuwe manier berekend. Zo wenst
men binnen de cultuurraad, verenigingen met een actieve werking hogere subsidies toe te
kennen. Een puntensysteem is in het leven geroepen om dit te bepalen.
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Het totale bedrag uitgetrokken door de gemeente is echter niet verhoogd. Sommige krijgen
minder als voorheen, sommige meer. N-VA wenst het basisbedrag en de te verdelen pot te
verhogen, om een echte stimulans te blijven geven aan de actieve verenigingen en
parochiezalen.
Ook de andere verenigingen, zoals jeugd- en sportverenigingen wensen we een hogere
werkingssubsidie toe te kennen, te verdelen naargelang de reglementen in hun specifieke
raden.

Concreet:
De werkingssubsidies voor de verenigingen zijn sinds de invoering van de euro niet meer
geïndexeerd. We willen de verschillende raden de middelen geven om via een duidelijk
reglement onze verenigingen en parochiezalen aanzienlijke extra werkingsmiddelen te
geven.

Investeringssubsidies
Daarnaast hebben we investeringssubsidies: parochiezalen en lokalen van de jeugd- en
sportverenigingen dienen aan wettelijke voorzieningen te voldoen (bvb voor brandveiligheid).
De parochiezalen en verenigingen hebben hier belangrijke inspanningen gedaan, meestal
volledig door hen zelf bekostigd.
Maar... vooral de lokalen van de jeugd en sportverenigingen zijn vandaag niet aangepast
aan de noden van de 21ste eeuw. Een voorbeeld: de voetbalverenigingen beschikken niet
over gescheiden douches voor de meisjes.

Concreet:
Met N-VA wensen we dat de verenigingen en parochiezalen investeringsdossiers
indienen. We plannen een budget opzij te zetten, om financiële ondersteuning te kunnen
geven en op die manier een deel van de investeringen te helpen financieren.

Als we willen dat het in Bekkevoort goed en aangenaam leven is moeten we op alle vlakken
ondersteuning bieden om het sociale weefsel te verstevigen. Ook dit maakt een wezenlijk
onderdeel uit van de door ons bepleitte verandering.
N-VA de kracht van verandering!
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4. Infrastructuur en mobiliteit
De gemeente is eigenaar van verschillende gronden en gebouwen. Deze gebouwen worden
vandaag weinig of niet gebruikt en dienen een bestemming te krijgen. N-VA is voorstander
om het Hageveld een nieuwe bestemming te geven. De gemeente heeft nood aan een
multifunctionele zaal, bruikbaar voor kleinere sporten en cultuur. Het Hageveld is hier een
optie.
Daarnaast dient er werk gemaakt te worden van sportinfrastructuur op de terreinen van
Sporting Molenbeek (in bezit van de gemeente), o.a. een nieuwe kantine en de heraanleg
van de terreinen is er noodzakelijk. We wensen dat een investeringsdossier wordt ingediend
door Sporting Molenbeek zodat hier werk van kan gemaakt worden (zie ook hoofdstuk
verenigingen).
Op de terreinen van Sportpark De Heide (in erfpacht voor 27 jaar sinds 01.01.2011) zijn een
Finse piste, petanque banen en een beach-volleybal terrein aangelegd. De aanwezige
voetbalterreinen zijn toegewezen aan VC en KK Bekkevoort. Er is nog ruimte voor de aanleg
van een kinderspeeltuin, en terreinen van andere buitensporten.
Door het feit dat de erfpacht zo is opgesteld dat na 27 jaar de erfpachtgever terug eigenaar
wordt van de gronden en alle infrastructuur, kan het niet de bedoeling zijn om nieuwe
gebouwen op te trekken op deze gronden. Hier kan geen moderne kantine of een ander
gebouw geplaatst worden! De erfpacht is slecht onderhandeld door CD&V en sp.a!
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit: veilige fietspaden, veilige inrichting van de
schoolomgevingen, veilige verkeersremmers. Vandaag wordt er geen consequent beleid
gevoerd wat dit betreft. Denken we maar aan de houten paaltjes, wegversmallingen, te hoge
verkeersdrempels (bvb. de verkeersdrempels op het kruispunt Oude Leuvensebaan met
Oude Tiensebaan ter hoogte van het rusthuis Hof Ter Heyde). Dit is ondertussen zone 50,
een heraanleg van deze slechte verkeersdrempel is niet voorzien ...
Meerdere fietspaden liggen er vuil, slecht en bijgevolg onveilig bij. Te hoge borduren maken
de fietspaden onveilig, andere fietspaden eindigen zeer ongelukkig, de nodige signalisatie
ontbreekt vaak. Herstellingswerken veroorzaken onveilige situaties. De geasfalteerde
fietspaden liggen er bij vriesweer spiegelglad bij (door de hoge borduren worden deze niet
gestrooid). Nutsbedrijven starten werken zonder enige communicatie met de gemeente,
voet- en fietspaden worden opengelegd en zijn onbruikbaar, aan de zwakke weggebruiker
wordt geen aandacht besteed!
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Concreet:
We wensen de schoolomgeving Halensebaan te Wersbeek aan te pakken: we kunnen
niet blijven wachten, de middelen hiervoor staan reeds sinds 2004 ingeschreven in de
begroting. CD&V en sp.a verzwijgen de reden waarom het centrum van Wersbeek en de
Halensebaan niet worden aangepakt (zie ook waterproblematiek)!
We wensen de verkeersdrempels aan te pakken: in de eerste plaats deze aan Hof Ter
Heyde, maar ook in Assent centrum liggen er meerdere verkeersdrempels onveilig bij.
De gemeente beschikt over een kleine borstelwagen, dus kan het geen grote moeite zijn
om de fietspaden op veel regelmatiger tijdstippen te reinigen.
In samenspraak met de inwoners willen we fietspaden voorzien in o.a. de Driesstraat en
op de Schillekensberg.
We zijn voorstander van het net ingevoerde zoneringsplan. Maar... bijna heel Bekkevoort
wordt zone 50 en vele straten zijn echter nog steeds zo aangelegd dat ze uitnodigen om
veel harder te rijden. Er ontbreken dan ook doordachte, aan de situatie aangepaste
verkeersremmers. In samenspraak en op vraag van de inwoners willen we
verkeersremmers voorzien in de betrokken straten.

5. Onderwijs
Kinderen moeten op de eerste plaats veilig naar school kunnen gaan. De huidige
schoolomgevingen vragen dringend om een veilige en snelheidsremmende heraanleg. (Zie
ook infrastructuur en mobiliteit).

Concreet:
Het fietsrouteplan moet geëvalueerd worden in overleg met de schoolgemeenschap en de
inwoners en aangepast waar nodig. Wij wensen de verderzetting van het gratis
leerlingenvervoer.
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Het belang van gezonde voedingsgewoontes
De school is naast het gezin de natuurlijke biotoop van kinderen. Net daarom is de school de
plaats om aan gezondheidsbevordering te werken. We willen het gezondheidsbeleid
bijschaven en acties omtrent gezonde voeding en beweging uitwerken.

Concreet:
Wij vinden het de taak van de gemeente om de scholen hierin te steunen, dit kan door het
aanbieden van lesondersteunende middelen zoals boeken, infoavonden of tentoonstellingen. Het gratis aanbieden van fruit aan de scholen wensen we verder te zetten
(Tutti Frutti) en het gebruik van biologisch fruit en groenten willen we aanmoedigen. Bij
het aanbod van biofruit wordt voorrang gegeven aan biologisch geteeld fruit uit de eigen
regio. Op die manier wordt het transport beperkt, wat het milieu ten goede komt. Zo
ondersteun je ook de biologische boeren in je regio en vergroot je mee de kansen voor
bio-landbouw in je eigen streek.

Wat is Tutti Frutti?
Tutti Frutti is het Vlaamse project rond schoolfruit. Het principe is eenvoudig: de school kiest
een vaste dag in de week waarop alle leerlingen samen een lekker stuk fruit of groente eten
als tussendoortje. Elke basisschool die voor minstens 30 weken een abonnement afsluit van
minstens 6 euro per leerling komt in aanmerking voor een terugbetaling van 4 euro per
leerling. Het fruit wordt geleverd door een fruithandelaar, de gemeente of cateraar - of u haalt
het fruit zelf op. De school kiest zelf een handelaar. U mag ook met meerdere handelaars
een contract afsluiten, bijvoorbeeld voor de combinatie met Zespri-kiwi's (zie www.fruit-opschool.be; www.biofruitopschool.be). Biofruit op School kost ongeveer 10 euro/leerling voor
een heel schooljaar (30 fruitweken). Hiervoor krijgt elk kind wekelijks een stuk biofruit
aangeboden; een appel, peer, banaan, kiwi, mandarijntje, etc.
N-VA wenst samen te werken met LOGO.( Lokaal Gezondheidsoverleg Oost-Brabant). Het
intergemeentelijke Logo-project 2012 focust o.a. op het bevorderen van gezonde
drinkgewoontes bij kinderen tussen 6 en 12 jaar. Dit doen ze in samenwerking met de
gemeentebesturen en basisscholen. De gemeente Bekkevoort heeft hier in 2012 NIET aan
deelgenomen.
Wat is LOGO?
De vzw LOGO (LOkaal GezondheidsOverleg) is een regionaal samenwerkings-verband dat
wordt gesubsidieerd door Vlaanderen en het provinciebestuur. Een klein team, aangestuurd
door Dokter Frank Delvaux uit Herent, voorzitter van de vzw, voert de dagelijkse werking uit
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en ondersteunt de partnerorganisaties. Zij maken mooi werk van de promotie van
gezondheid en ziektepreventie (www.logo-oostbrabant.be).
School en opvoeding
N-VA wenst de verderzetting van de huistaak begeleiding.
We pleiten voor opvoedingsondersteunig door o.a. het organiseren van thema-avonden, in
samenwerking met deskundigen (bvb. rond pesten op school, rouw bij kinderen, ...) .
Meer bewegen/sporten aanmoedigen bij kinderen
Wij wensen acties zoals de ‘fiets-naar-schoolkaart’ actie te ondersteunen. Hierbij willen we
bekijken hoe de gemeente financiële en technische ondersteuning kan geven bij het
organiseren van sportactiviteiten door de scholen.
Scholen informeren over de te verkrijgen subsidies
Van sommige bestaande subsidies maken de scholen momenteel geen gebruik, wij zien het
als een gemeentelijke taak om ervoor te zorgen dat de schoolbesturen goed op de hoogte
zijn van de mogelijkheden en kunnen rekenen op (administratieve) ondersteuning bij het
aanvragen ervan.

Concreet:
Wij wensen dat de gemeente grond/eigendom ter beschikking stelt voor het uitwerken van
een natuurproject.
Vlaams-Brabantse scholen kunnen voor hun natuurprojecten een subsidie aanvragen bij
de provincie. Zij ontvangen hiervoor maximum 5.000 EUR per school per jaar (80% van
de werkelijke kosten). Participatie van alle betrokkenen is essentieel, zowel op school
(leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, onderhoudsteam,...) als rond de school (milieuof duurzaamheidsambtenaar, natuurverenigingen, regionaal landschap,...).
(http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/milieu-educatie/milieuzorgop-school/natuur-op-school/praktisch/index.jsp)
De gemeente moet ook samenwerken met de scholen rond verkeersthema’s.

10

6. Betaalbaar wonen
De sterke stijging van de vastgoedprijzen in Bekkevoort is een onmiskenbaar feit. Zowel de
bestaande woningen als de nog beschikbare bouwgronden worden peperduur. Dit heeft als
gevolg dat het voor steeds meer mensen onbetaalbaar wordt om zich in onze eigen
gemeente te vestigen. Op de eerste plaats zijn onze jonge gezinnen hiervan de dupe.
Kortom, sociale verdrukking manifesteert zich.
Iedereen heeft recht op een eigen plekje. Als daar ondoordacht en onnodig aan geraakt
wordt en als dat niet meer gerespecteerd wordt, raakt men aan een basisbehoefte. En wie
aan basisbehoeften raakt, verbreekt het harmonieus samenleven. Om dit te vermijden,
wensen wij te voldoen aan de opgelegde quota van de Vlaamse Overheid wat betreft sociale
huurwoningen, sociale kavels en sociale koopwoningen. Om deze verplichting na te komen,
dienen dringend afspraken gemaakt te worden met sociale bouwpromotoren.

Concreet:
Naast het bouwen van nieuwe woningen, dient ook renovatie aangemoedigd te worden.
Hiervoor wensen wij het bestaande gemeentelijke renovatiepremiestelsel te evalueren en
aan te passen met het oog op een doelgroepuitbreiding en een administratieve
vereenvoudiging. Wij wensen ook een gemeentelijke renovatiepas in te voeren waarmee
je als inwoner van Bekkevoort gratis naar het containerpark mag met je bouw- en
sloopafval.

7. Jeugd en kindvriendelijke openbare ruimte
Bekkevoort heeft in tegenstelling tot zijn buurgemeenten geen degelijke speelpleintjes. Er is
nochtans een provinciale subsidie die de gemeenten kan stimuleren en ondersteunen bij de
inrichting van jeugdvriendelijke ruimtes. Het is belangrijk dat kinderen een speelruimte
hebben waar ze mekaar kunnen ontmoeten, dit draagt bij tot hun sociale en motorische
ontwikkeling. Het is de bedoeling dat kinderen hun advies geven bij de inrichting van deze
ruimte en dat ze er ook zoveel mogelijk bij betrokken worden.

Concreet:
N-VA wenst speelpleintjes aan te leggen in Bekkevoort en Molenbeek-Wersbeek. Het
speelpleintje in Assent dient opgefrist te worden en nieuwe speeltoestellen dienen te
worden voorzien.
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Kinderraad
De kinderraad is een adviesraad waarin leerlingen uit de lagere school kunnen zetelen. Per
school zijn er afgevaardigden die enkele keren per jaar samenkomen om te vergaderen over
zaken die zij belangrijk vinden zoals milieu, verkeersveiligheid, kindvriendelijke
evenementen, speelruimtes,... Door het oprichten van een kinderraad worden kinderen meer
betrokken bij de werking van hun gemeente.
Geboortebos
Ouders van pasgeborenen krijgen de mogelijkheid om een geboorteboom aan te planten.
Natuurbeheer is noodzakelijk, door de aanplanting van bomen willen we dit promoten.

8. Gezinsbeleid
Wij pleiten voor de invoering van een geboortepremie en voor de oprichting van een
gemeentelijke kribbe. In Bekkevoort is er immers een groot tekort aan onthaalouders en
kribbes, ouders kunnen hier vaak niet terecht voor kinderopvang. Met N-VA wensen wij een
gemeentelijke kribbe op te richten, te vergelijken met het “Elfenhuisje” in Tielt-Winge.
Sterretjesheuvel
Voor baby's die sterven tussen de 12de en de 25ste week van de zwangerschap, bestaat er
een Vlaams Decreet van 2004 dat stelt dat deze kinderen, op verzoek van de ouders moeten
kunnen begraven of gecremeerd worden. Deze kinderen kunnen echter niet 'gewoon'
begraven of gecremeerd worden omdat ze niet wettelijk erkend zijn. Ze hebben geen
voornaam of naam en geen registratie. Hiervoor is de Sterretjesheuvel voorzien in dit Vlaams
Decreet van 2004.
Bekkevoort beschikt niet over een Sterretjesheuvel waar ouders, indien ze dit wensen, hun
doodgeboren kindje kunnen begraven. N-VA Bekkevoort betreurt dat deze begraafplaats er
in onze gemeente nog niet is en wenst deze te voorzien.
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9. Seniorenbeleid
De afgelopen jaren heeft de huidige coalitie in Bekkevoort een seniorenbeleidsplan
uitgewerkt en een seniorenadviesraad opgericht. Met N-VA wensen we beide te
ondersteunen en vele doelstellingen versneld te verwezenlijken. Zie hiervoor ook onze
andere programmapunten rond verkeersveiligheid en mobiliteit, rond infrastructuur, enz.
Daarnaast willen we meer aandacht besteden aan zorg. De mantelzorgpremie dient verder
onder de aandacht gebracht te worden en de premie zelf moet verdubbelen van 15 EUR
naar 30 EUR per maand (het Vlaamse gemiddelde bedraagt 32 EUR). We wensen een
klusjestelefoon op te richten waar kleine werken kunnen aangevraagd worden, weliswaar
tegen betaling. De boekbedeling aan huis, een dienst aangeboden door de bibliotheek, willen
we beter promoten.

10. Huisvuilbeleid
N-VA wenst Diftar te behouden en zelfs uit te breiden. We zijn voorstander om de ophaling
van papier en karton, gratis, door middel van een gele container te laten gebeuren.
Momenteel moet men het papier en karton samenbinden wat de ophaling bemoeilijkt;
rondvliegend en nat karton bij regen- en stormweer alsook de lichamelijke belasting van de
ophalers mag niet onderschat worden. Elk gezin krijgt een gratis gele container met een
inhoud van 240L ter beschikking en de ophaling zou nog uitsluitend op deze manier
gebeuren. Indien men een kleiner model (40L of 120L) wenst, kan dit door een aanvraag in
te dienen. Voor appartementsgebouwen of KMO’s kan er ook een 1.100L container voorzien
worden. De gele containers zijn voorzien van een uitleessysteem, net zoals de groene en
grijze containers, waardoor een identificatie mogelijk is. De container moet minimum
eenmaal per jaar aangeboden worden. De ophaling gebeurt maandelijks.
Diftar gerelateerde premies
Volgens ons wordt het hoog tijd om de bestaande premies te evalueren en te indexeren. De
luierpremie, maar ook de sociale correctie voor mensen met het Omnio-statuut, zijn in geen
jaren meer aangepast. De sociale correctie is overgegaan van 5 huisvuilstickers naar 12,50
EUR, m.a.w. gelijk gebleven bij de invoering van Diftar. De uitbetaling gebeurt eind
december, nadat is gecontroleerd of men zijn Diftar bak wel voldoende heeft gebruikt.
M.a.w. men vertrouwt zijn eigen inwoners niet, en om de controle te kunnen uitvoeren,
moeten deze inwoners tot het einde van het jaar wachten alvorens deze premie van een
schamele 12,50 EUR te krijgen. Dit is voor ons een brug te ver! Ook de luierpremie is niet
geïndexeerd sinds de invoering op 01 maart 2008.
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Concreet:
Wij wensen met N-VA de luierpremie te verhogen tot 4 EUR per maand en de sociale
correctie te verdubbelen tot 25 EUR per jaar en uit te betalen in januari!

11. Cultuur en toerisme
Toeristisch centrum + vakantiewoningen in de pastorij in Molenbeek
Met N-VA steunen we de renovatie van de oude pastorij van Molenbeek, die na 15 jaar
leegstand wordt omgebouwd tot een toeristisch centrum met twee vakantiewoningen, ook
toegankelijk voor andersvaliden. Op deze manier wordt het toerisme in ons mooie
Bekkevoort gepromoot. Toch hebben wij hier één bedenking bij. Van alle wandel- en
fietsroutes die door Bekkevoort lopen zijn er geen of weinig die aangepast zijn voor
andersvaliden. Daarom is het noodzakelijk om hier rekening mee te houden bij het uitdenken
en ontwikkelen van nieuwe routes. We wensen ook enkele brochures te ontwikkelen, met
aandacht voor de mogelijkheden van andersvaliden. We denken ook aan brochures met
aandacht voor de lokale horeca en wensen een route te laten passeren bij enkele ijshoeves,
wijnhandelaars, cafés en restaurants. Op die manier staat het toerisme niet op zich in
Bekkevoort en kan ook de lokale middenstand er voordeel uit halen.
Erfgoedfietstocht
Het project rond de erfgoedfietstocht, uitgewerkt door de lokale raden als de erfgoedraad,
krijgt de steun van N-VA Bekkevoort. Hierbij vinden wij het wel belangrijk om voldoende
samen te werken met de aangrenzende gemeentes. Erfgoed is immers grensoverschrijdend
en samenwerking kan subsidies opleveren, wat het project enkel ten goede kan komen.

12. Windturbines
Met N-VA zijn we niet tegen het inplanten van windturbines, zolang ze langs bestaande
infrastructuur worden voorzien. In Bekkevoort is dit enkel aan de E314. Voor N-VA
Bekkevoort is de gezondheid en levenskwaliteit van onze inwoners echter veel belangrijker
dan te kunnen pronken aan de voet van zo een mastodont. Wij wensen dat er rekening wordt
gehouden met de 2 km zone, wat betreft geluidshinder, en met de slagschaduw. We wensen
de aankomende dossiers zeker te toetsen wat deze hinder betreft! Bevinden er zich
woonzones binnen de 2 km zone dan zijn wij geen voorstander van de inplanting van
windturbines. De hinder is gewoonweg te groot!
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Onlangs verbood de provincie Noord-Holland (NL) verdere inplanting van windmolens
omdat ze een te grote ‘horizonvervuiling’ betekenen en te veel lawaai maken!
Als N-VA destijds vertegenwoordigt was geweest in de gemeenteraad, hadden we zeker
bezwaar ingediend tegen de bouwaanvraag voor de nu aanwezige windturbines te Assent.
Deze staan op meerdere plaatsen veel te dicht bij de huizen, wat enorme overlast bezorgt
voor deze inwoners.
Tijdens de huidige aflopende legislatuur was N-VA niet vertegenwoordigd in de
gemeenteraad, noch in Bekkevoort, noch in Diest, noch in Halen. De traditionele partijen
CD&V, sp.a en VLD zijn allen voorstander van de bouw van extra windturbines en waren
grote voorstander van de bouw van het bestaande windturbinepark. Ze zijn dit nog steeds,
lees er hun verklaringen, ook recente, maar op na. Nieuwe dossiers worden verwacht voor
extra windturbines, te Assent, dichter naar het op- en afrittencomplex en aan de Steenberg.
Molenbeek
NPG Energy heeft de bouw- en milieuvergunningsaanvraag voor een windturbine park te
Molenbeek ingetrokken, na de meer dan 600 bezwaarschriften maar voor dat het negatief
advies van het gemeentebestuur bekend was. N-VA Bekkevoort heeft samen met het
opgerichte comité de inwoners als eerste ingelicht betreffende de te verwachten hinder. NVA heeft een bezwaarschrift opgesteld en ter beschikking gesteld van de inwoners en deze
daarna opgehaald. De mensen hebben massaal gereageerd, zowel op de infoavond als door
het ondertekenen van de bezwaarschriften, waarvoor dank.
Maar... N-VA Bekkevoort is er van overtuigd dat het ons enkel gelukt is, de
meerderheidspartijen een negatief advies te laten uitbrengen, dankzij de druk van de
komende gemeenteraadsverkiezingen. Wij vrezen dat dit niet het einde van het project
betekend en dat we nog van NPG Energy gaan horen.

13. Waterproblematiek
Bekkevoort en omstreken heeft regelmatig te kampen met wateroverlast. Tijdens de voorbije
zes jaar is er veel over gepraat, maar in de praktijk zien we echter weinig realisaties. Er zijn
nog geen wachtbekkens aangelegd, de resultaten van afspraken met landbouwers zijn
miniem, bvb resultaten zoals aangelegde grasstroken om modderstromen in te perken. Men
heeft ook geen stok achter de deur om landbouwers die geen aandacht besteden aan de
waterproblematiek op het juiste spoor te krijgen. Voor ons zal het bestrijden van
modderstromen en inperken van overstromingen wel tot de prioriteiten behoren!
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Concreet:
We wensen:
• een gemeentelijke subsidie toe te kennen aan landbouwers die meewerken bij het
aanleggen van grasstroken en/of erosiepoelen op hun land, bovenop de reeds
bestaande subsidies;
• een gemeentelijk reglement op te stellen die de betrokkenen voor zijn
verantwoordelijkheid plaatst. De landbouwers die weigeren mee te werken de
rekening presenteren, door hen de opruimingskosten (inzet brandweer om straten
schoon te vegen) van modderstromen te laten betalen;
• de aanleg van wachtbekkens, o.a. ter hoogte van Tiensebaan / Heuvelstraat;
• de aanleg van erosiepoelen, o.a. ter hoogte van Kwadestraat en Struikstraat.

Gescheiden rioleringsnet en bouw kleine waterzuiveringsinstallatie
De aanleg van het gescheiden rioleringsnet loopt serieuze vertraging op.
Op de Netelzeepstraat zijn fietspaden gegoten, zonder de aanleg van een gescheiden
riolering. Op de Halensebaan worden de werken aan de fietspaden en schoolomgeving
uitgesteld. Dit heeft alles te maken met de aanleg van een kleine waterzuiveringsinstallatie.
Zolang die er niet is, kan men immers niet weg met het afvalwater.
Aquafin heeft een studie hieromtrent afgerond in mei 2011. Uit de studie blijkt dat Aquafin
kiest voor de bouw van een klein waterzuiveringstation in plaats van het afvalwater door te
pompen naar Diest. Het kleine waterzuiveringstation wordt voorzien ter hoogte van de
Zelliksebaan / Staatsbaan, in de wei achter “Geitenhoeve Flappy”. De naaste inwoners zijn
hiervan nog niet op de hoogte gebracht door de gemeente noch door Aquafin.
Met de aanleg van de fietspaden op de Netelzeepstraat heeft men niet willen wachten, de
heraanleg van de fietspaden te Wersbeek centrum, Halensebaan wordt wel uitgesteld. Het
huidige bestuur voert geen consequent beleid en van een open communicatie met de
inwoners is er al helemaal geen sprake! Het volgende bestuur zal actie mogen ondernemen
want het zal geconfronteerd worden met ontevreden, niet-ingelichte inwoners! Veel IBAsystemen zijn nog niet aangelegd in Bekkevoort. Navraag leert ons dat er ... (juist ja) geen
cijfers te verkrijgen zijn.
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