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Renovatie gemeentehuis plots ‘hoogdringend’ p. 2 Meer biodiversiteit in je tuin. N-VA doet mee! p. 3

Een Paashaas met een selfies-
tick? Dat kan alleen maar op de 
paaseierenworp van Jong-N-VA 
en N-VA Boutersem! Ondanks de 
stevige wind en de verschillende 
regenbuien hebben we er toch 
een mooie dag van gemaakt! Na 
regen komt zonneschijn (en vele 
paaseizoekertjes).
Tot volgend jaar!

Jong N-VA heeft voor de zomer 
nog enkele activiteiten in petto. 
Benieuwd? Meer hierover in het 
volgende huis-aan-huisblad.

Als nieuwe voorzitter van N-VA Bouter-
sem wil ik de partijleden bedanken voor 
hun vertrouwen. Maar mijn dank gaat 
eerst en vooral uit naar Paula Baeb, voor 
haar inzet als voorzitter de voorbije zes 
jaren. Ik hoop dat ze nu als ondervoor-
zitter, samen met het partijbestuur, ons 
zal bijstaan met evenveel kennis en actie. 
Bedankt Paula!

Politieke interesse zit bij mij uitgesproken 
in de genen. Vroegere voorvaders Joseph 
en Louis Wera waren in Kerkom jarenlang 
burgemeester. Zo ook waren mijn groot-
vader langs moeders kant, Victor Wera, 
in Roosbeek en de broer van mijn vader, 
Emiel Vansteenvoort , in Vertrijk burge-
meester.

Samen met het partijbestuur sta ik klaar 
om tegen de volgende verkiezingen in 
2018 de N-VA in Boutersem een klinkende 
overwinning te bezorgen. Bij de laatste re-
gionale verkiezingen was de N-VA in onze 
gemeente veruit de grootste partij. Dat 
willen we bevestigen én evenaren. 

Guido Vansteenvoort
Moffelstraat 5
Roosbeek – Boutersem
016 73 33 71

Een Paashaas met een selfiestick

Beste inwoners
11 juliviering

N-VA Bierbeek & Boutersem

zondag 10 juli vanaf 11.11 uur

Buffet open vanaf 12 uur (15 euro)
Met aperitief

Gemeentelijke feestzaal  
Boutersem

Inschrijven via  
greta.vandenbempt@n-va.be

Voorverkoopkaarten via de 
 bestuursleden



2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

boutersem@n-va.be

Renovatie gemeentehuis is plots ‘hoogdringend’

Nieuwe regels leefloon maken betere opvolging mogelijk

Het gemeentehuis blijkt volgens het 
gemeentebestuur nu plots bouwvallig 
te zijn en levensgevaarlijk voor het 
personeel. De N-VA stelt dat dat al jaren 
zo is. “Het gemeentebestuur verschuilt 
zich nu achter de zogezegde plotse 
bouwvalligheid, maar liet jaren na om 
de nodige herstellingen en renovaties 
aan te brengen. 

Het gebouw vertoont al lange tijd ernstige barsten in de 
muren. De zolder is afgesloten, sommige kamers zijn 
ronduit onveilig, schoorstenen dreigen door het dak te 
vallen, … Maar steeds werden aanmaningen tot herstel 
aan de kant geschoven en door de vroegere en huidige 
meerderheden met genegeerd. Zo werden, jaren terug 
herstelmiddelen aangekocht maar deze liggen nu te 
roesten op zolder en zijn nooit aangewend. Het enige wat 
ooit gebeurt is, is een laagje verf en de aanpassing voor 
mindervaliden aan de ingang. Van enig ernstig herstel is 
nooit werk gemaakt. 

Er is inderdaad een nieuwbouw nodig om aan de 
toekomstige integratie van het OCMW te voldoen en om 

de veiligheid van ons gemeentepersoneel te garanderen. 
Maar de N-VA vindt het onkies dat het bestuur zich nu 
verschuilt achter de bouwvalligheid die het zelf in de hand 
heeft gewerkt.. 

Om klaar te zijn tegen de volgende bestuursperiode 
in 2018 zou men nu al moeten bouwen aan een 
nieuw multifunctioneel gemeentehuis. In Boutersem 
gebeurt er niets. Vergelijk dat dan maar even met 
Bierbeek en Lubbeek. Een visie voor de toekomst is het 
gemeentebestuur totaal vreemd. Het motto van de huidige 
meerderheid is: “Zorgen voor later”.

Guido

Vanaf 1 september zal elke persoon die een leefloon krijgt een zogenaamd ‘Geïndividualiseerd Project 
voor Maatschappelijke Integratie’ (GPMI) moeten ondertekenen. 

Dat is een contract met 
het OCMW dat toelaat 
de persoon in kwestie 
te begeleiden en op te 
volgen, maar ook hem 
verantwoordelijk stelt 
voor zijn sociale en 
professionele reïntegratie. 

Voorheen was dat GPMI 
enkel verplicht voor 
– 25-jarigen die een 
leefloon krijgen. 

De contracten worden 
nu uitgebreid naar alle 
nieuwe leefloners. 

Dat betekent dat de 
erkende vluchtelingen 
en de + 25-jarigen ook 
verplicht zo’n traject 
zullen moeten volgen. 

Marie Rose
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Gemeente geeft slechte voorbeeld rond zwerfvuil

Meer biodiversiteit in je tuin. N-VA doet mee!

De gemeente klaagt het storten van afval terecht aan en mobiliseert daarvoor zelfs de pers om zwerfvuil in 
de Roosbeekstraat aan te klagen. Voedsel storten is schandalig. Maar het gemeentebestuur werkt met twee 
maten en twee gewichten, want het laat zelf vuil slingeren.

In het verlengde van de Kasteelstraat (een 
nachtmerrie voor wandelaars , fietsers en 
autobestuurders) , bij een ’poging’ tot een 
herstelling van de weg over een lengte van 
ongeveer 100 meter, stort de gemeente geen 
stokbroden maar wel betonijzers , plastiek , 
ijzerdraad, rubber, kunststof, …

Het gemeentebestuur roept de mensen op om 
zwerfvuil te ruimen, maar geeft zelf het slechtste 
voorbeeld.

N-VA afdeling Boutersem 
roept alle inwoners op om een 
stukje van hun tuin (20 -30m²) 
te laten verwilderen. Hiermee 
volgen wij het goede voorbeeld 
van Geert Bovyn, schepen 
van Duurzaamheid uit onze 
buurgemeente Lubbeek.

Dit komt de biodiversiteit ten goede, 
dankzij de grotere variëteit aan planten en 
veldbloemen. Bij ons leven er honderden 
soorten bijen en andere insecten. Deze 
solitaire diertjes zijn zachtaardig, 
steken niet en maken hun eigen nest. Ze 
bestuiven bessenstruiken, fruitbomen 
en andere bloemen en zijn daardoor een 
belangrijke schakel in de voedselketen. 

We willen deze onmisbare diertjes helpen 
via bijenhotels. Deze insectenhotels zijn verkrijgbaar in de 
handel. Maar het is veel leuker om zelf aan de slag te gaan. 
U boort gaatjes van 3 tot 8 mm diameter in gedroogd hard 
kliefhout van 15 cm lang. De opening tussen de blokken 

vult u op met klei of holle stengels. Via het internet vindt u 
ontelbare mogelijkheden. Daarna zet u het hotelletje in de zon, 
beschermd tegen de regen en kan u genieten van de gonzende 
bedrijvigheid.

U doet mee? De eerste vijf telefoons belonen wij met een zakje 

‘wild’ bloemenzaad. Bel naar 016/73.33.71.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten
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Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


