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B UTERSEM
ZATERDAG

16
maart
2013

N-VA DOET INTREDE IN GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD

Mexicaans
Weekend
Buurthuis Vertrijk
17 tot 21 uur
ZONDAG

17
maart
2013
11.30
tot 14.30 uur
Volwassen schotel: 14 euro
Vegetarische schotel: 14 euro
Kinderschotel: 9 euro
Aangepast dessertenbuffet
Op zaterdag ‘Saloon’ open tot in de
late uurtjes

V.U.: Paula Baeb - Smisveldstraat 20 - 3370 Boutersem - boutersem@n-va.be

Vrije toegang
Inschrijven via
stijn.devroye@n-va.be
of 0498 26 72 62
MAANDAG

1
april
2013

Paaseierenworp
Paasmaandag
Domein van
Kwabeek
ZONDAG

Hagelandse
11 Juli-viering

8
juli

Weet u het nog? Zo enkele maanden geleden ... Wist u hoe goed onze
gemeente draaide? Wist u wat er met uw belastinggeld gedaan werd? Wist u
waarom in de Smidstraat eerst paaltjes kwamen en dan weer weggingen? Of
de verkeerslichten aan het kruispunt van de Kerkomsesteenweg Kumtichstraat - Malendries? Ze spreken van een sporthal. Waar? Wanneer?
Hoe? Waarmee?
Zo was alles nog tot aan het begin van het jaar. Alles was nog geheim. Wij
stonden aan de zijlijn te roepen maar we wisten niet van alles het fijne. Dus
werden we steeds met een kluitje het riet ingestuurd. We kregen geen dossiers
om in te kijken. Dat is nu voorbij!

TIJD VOOR VERANDERING
De kracht van verandering is ingetreden: we mogen mee het bestuur bepalen,
wij kunnen dossiers inkijken en onze expertise, gesteund door harde feiten,
doorduwen. We zullen onze beloftes kunnen nakomen. Het is nu tijd om die
verandering door te voeren en het beleid transparant te maken.

OPLOSSINGEN
In plaats van te
bakkeleien over welk
project we nu uit de
grond zullen stampen en
welk project ons binnen
zes jaar de meeste
stemmen kan opleveren,
gaan wij kijken naar
oplossingen.
Oplossingen die
misschien heel
gemakkelijk zijn en voor
de hand liggen, maar
vooral oplossingen die
niets kosten en in de eerste plaats hoognodig zijn.

2013

De N-VA reikt vanuit de
oppositie oplossingen aan
voor problemen die de
Boutersemnaar bezighouden.

VINGER AAN DE POLS
feestzaal Boutersem
Gastspreker:

Mark
Demesmaecker

www.n-va.be/boutersem

Onze nieuwe functionarissen, Greta en Stijn in de gemeenteraad en Marie Rose
in het OCMW, zullen steeds de vingers aan de pols houden en alles opvolgen.
Zij worden ondersteund door een groep experten die de verschillende pistes
openwerpen om samen tot de oplossing te komen. Wij wensen hen vooral veel
succes met deze zware taak maar wij zijn er van overtuigd dat zij hun werk met
verve zullen uitvoeren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Respect voor uw portemonnee?
Een hart voor Boutersem? Investeren in jeugd?!
Sp.a en CD&V hadden tijdens de
kiescampagne ambitieuze plannen met
Boutersem. Maar al op de eerste echte
gemeenteraad van de nieuwe coalitie
vroeg het schepencollege, ondanks
protest van de oppositiebanken, om
een verhoging van de aanvullende
belasting op de personenbelasting (van
7,2 naar 7,9 procent) en de opcentiemen
op de onroerende voorheffing (van
1 150 naar 1 290) goed te keuren.
Dit zorgt voor heel wat meerkosten voor
de burger. Zonder degelijke motivatie
kan dit niet voor de N-VA. “Wij hebben
al voor de verkiezingen gewaarschuwd
dat het financieel zwaar zou worden”,
zegt Maarten Devroye. ”Men heeft de

Wist-je-datjes
• Dankzij de huidige meerderheid
mag ieder gezin uit Boutersem
tussen 125 en 250 euro
belastingverhoging verwachten.
• De soap rond de scoutslokalen blijft
duren. Ze waren zelfs vergeten om
iets als de dakgoten op te nemen in
de kostenraming.
• De nieuwe schepen van Openbare
werken besteedt schijnbaar liever

kiezers voorgelogen dat het goed ging
met Boutersem. Er was zelfs ruimte voor
prestigeprojecten. Het tegendeel is nu
bewezen. Weeral is de burger slachtoffer
van de grootheidswaanzin van de
gevestigde partijen.”
N-VA-gemeenteraadsleden Greta
Vanden Bempt en Stijn Van Put stemden,
samen met de voltallige oppositie, dan
ook tegen. “We betreuren dat hierover
geen voorafgaand debat is geweest”,
zegt Stijn Van Put. “De huidige
coalitiepartners beloofden in hun
kiescampagne te besparen daar
waar mogelijk. De besparingen
Zonder degelijke motivatie wil het
zullen bij de gewone burger liggen.” gemeentebestuur de personenbelasting en de
opcentiemen verhogen.

werken uit. Is de technische dienst
niet eerder aangewezen? Of heeft
men nog nooit gehoord van
intergemeentelijke afspraken?
• Het OCMW houdt de potjes graag
gesloten: men wil liever geen lid
van de oppositie in het Vast Bureau.
• De gemeenteraad raakt niet aan de
zitpenningen. Zelfs het voorstel om
samen de premie van één maand
terug te storten, werd heel lauw
ontvangen.

• Opvallend veel betaalde mandaten
in intercommunales komen in
handen van de ‘gewezen’
volkspartij.
• Het kostenplaatje van de
gemeentelijke sporthal blijft maar
stijgen.
• Delen van de huidige meerderheid
keren de lokale middenstand liever
‘de rug toe’: zij organiseren hun
afscheidsfeestjes in naburige
gemeenten.

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 12 januari luidde onze
N-VA-afdeling het nieuwe jaar in.
Op onze nieuwjaarsreceptie op het
kerkplein van Kerkom zagen we
niets dan tevreden gezichten. Sinds
begin dit jaar zetelen er immers
twee N-VA’ers in de Boutersemse
gemeenteraad. Ook in de OCMWraad is er plaats voor een N-VAvertegenwoordiger. De verandering
is gestart!
Voor onze vierde nieuwjaarsreceptie kozen we geen dure
locatie, maar gewoon een vuurkorf en een paar tenten
onder de sterrenhemel. Ons N-VA-bestuur en de
militanten hadden iedereen van harte uitgenodigd. Vele
mensen, van alle kleuren, gaven hieraan maar al te graag gehoor.
Bij een goed glas en een lekker hapje gaven wij onze welgemeende nieuwjaarswensen. Ook de
eenvoud en het gezellig samenzijn gaven aanleiding tot een losse babbel. En iedereen zag dat het goed was. De foto’s
bewijzen dat de sfeer goed zat!

boutersem@n-va.be

Berichten uit de
Boutersemse gemeenteraad
Op 2 januari 2013 werden N-VA-verkozenen Greta
Vanden Bempt en Stijn Van Put officieel geïnstalleerd
als gemeenteraadslid. Zes jaar lang zullen zij erover
waken dat de nieuwe meerderheid uw belangen als
inwoner van Boutersem correct behartigt. Tijdens deze
installatievergadering werd tevens onze kandidate voor
de OCMW-raad verkozen: sinds 7 januari
vertegenwoordigd Marie Rose Barbier onze partij daar.

Nieuwe coalitie begint met belastingverhoging
Januari werd meteen een woelige maand in politiek
Boutersem. De beslissingen van de nieuwe bestuursploeg
om vrijwel meteen een aantal belastingen te verhogen,
deed de N-VA-fractie de wenkbrauwen fronsen. Dat
Boutersem er financieel niet al te rooskleurig voorstaat,
was al langer bekend. Maar met de keuze voor de
belastingverhoging, laat de nieuwe coalitie de burgers
opdraaien voor het budgettaire tekort.
De meerderheid gaf geen heldere uitleg en kondigde geen
besparingen aan bij zichzelf. Volgens het schepencollege
beschikt men wel over een duidelijke beleidsvisie. Maar
zou men die dan niet beter eerst uitleggen alvorens in de
portefeuille van de burger te zitten?
Op de gemeenteraad van 31 januari stemde de N-VA dan
ook tegen deze belastingverhogingen, gesteund door de
andere fracties uit de oppositie. Onze fractie kijkt alvast
nieuwsgierig uit naar de budget –en beleidsplannen die
CD&V en sp.a binnenkort beloofden bekend te maken.

Antwoord:
N-VA-raadsleden GRETA VANDEN BEMPT
“Concreet valt
en STIJN VAN PUT lieten zich niet
dit op dit moment nog
onbetuigd tijdens de eerste bijeenkomsten
niet in te schatten,
van de nieuwe gemeenteraad.
aangezien enkele
cijfers binnen het
budget nog kunnen variëren.”
• Vraag Greta Vanden Bempt: “Kan een deel van de
onderhoudswerken aan onverharde wegen niet
uitgevoerd worden door onze eigen technische dienst in
plaats van deze uit te besteden?”
Antwoord: “Wij beschikken niet over de middelen of de
tijd om deze werken zelf te kunnen uitvoeren.”
• Voorstel Stijn Van Put: “Kunnen we vanuit de
gemeenteraad, in deze financiele moeilijke tijden voor
onze gemeente, niet eenmalig onze zitpenning
terugstorten aan de gemeente?
Dit als symbolische actie naar onze burgers dat ook wij
ons steentje wensen bij te dragen om het tekort weg te
werken.”
• Voorstel Greta Vanden Bempt: “Kan er iets gedaan
worden aan de weg tussen de parking van de school en
de school zelf? Deze ligt er door de
weeromstandigheden zeer gevaarlijk bij voor de
kinderen!”
Heeft u vragen of voorstellen voor onze raadsleden?
Contacteer hen vrijblijvend:
greta.vandenbempt@boutersem.be

N-VA laat zich horen op gemeenteraad van 31 januari

stijn.vanput@boutersem.be

• Vraag Stijn Van Put: “Hoe groot zou het
begrotingstekort in reële cijfers bedragen indien er geen
belastingverhogingen plaatsvinden?”

marierose.barbier@n-va.be

In de kijker: Marie Rose Barbier
Marie Rose Barbier
Moffelstraat 5
Tel: 016 73 33 71
Gsm: 0499 20 69 13
E-mail: marierose.barbier@n-va.be
Op 7 januari legde Marie Rose Barbier (uitgesproken op
z’n Nederlands) de eed af als OCMW-raadslid voor de
N-VA. Jarenlang werkte zij op het OCMW, waar zij
onder meer verantwoordelijk was voor de bedeling van
de warme maaltijden.

Marie Rose is afkomstig uit Neervelp. Als echtgenote
van oud-kinesist Guido Vansteenvoort is zij geen
onbekende in onze gemeente. Zij staat paraat om iedere
inwoner te helpen waar zij kan.
Marie Roses eerste voorstel was om het vast bureau
binnen het OCMW, dat sinds 2013 niet meer verplicht
is, af te schaffen. Dat bespaart per lid immers 150 euro
aan zitpenningen. Haar voorstel haalde het niet, maar
de zitpenningen worden wel gehalveerd naar 75 euro.
Wordt vervolgd…

N-VA heeft een hart voor Boutersem
Op 14 februari bood N-VA Boutersem een kleine versnapering aan voor alle pendelaars. Aan het station van
Vertrijk kraaide onze ‘gele haan’ al om 6 uur ’s morgens om de eerste treinreizigers te verwelkomen. Met
onze Valentijnsactie wilden wij iedereen duidelijk maken hoe bezorgd we wel zijn over de mobiliteit en de
veiligheid in onze gemeente. Wij zullen dan ook nog meer en harder blijven inzetten op uw bezorgdheden.

www.n-va.be/boutersem

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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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