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www.n-va.be/boutersem

Iedereen heeft het wel opgemerkt. De N-VA 
voerde de voorbije weken campagne. Geen 
verkiezingscampagne, wel om de mensen 
duidelijk te maken dat de Kracht van Ver-
andering de Motor is van Vooruitgang.  En 
dat kan de N-VA niet alleen – we moeten er 
allemaal samen aan willen werken. 

Ons symbool is ook veranderd – het is nu 
een uitgestoken hand aan iedereen die een 
handje wil toesteken. Want de N-VA wil er 
voor iedereen zijn.

Samen met onze mandatarissen, die steeds een faire en opbouwende oppositie  
voeren, ondanks de ongefundeerde kritiek van sommigen, nodigen wij iedereen  
uit om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Wij wensen alle inwoners van Boutersem een deugddoende zomerperiode toe 
en hopen velen te mogen ontmoeten op onze 11 juliviering.

N-VA Boutersem wenst hierbij haar waardering uit te spreken voor al die vrij-
willigers die zich inzetten in sport- en culturele verenigingen. Ook een woord 
van lof voor al diegenen, van welke politieke strekking ook, die kleur geven aan 
al de gemeentelijke adviesraden. Samen bouwen wij aan een mooier Boutersem.

Met haar lopende campagne tracht N-VA)Boutersem een open hand te reiken 
aan iedereen. Iedere raad heeft zijn waarde en maakt het de beleidsmakers zo-
wel gemakkelijker als boeiender om hun taak te laten ondersteunen.

Ook een oprechte dank aan heel wat gemeentepersoneel, zowel administratief 
als technisch die niet enkel tijdens de uren hun steentje bijdragen!!

Onze gemeente is als het ware de basis van onze campagne: 
“WORD OOK HELFIE”

Na één jaar vooruitgang

U vrijwilliger, wij vrijwilliger

11 JULIVIERING  
BIERBEEK &  
BOUTERSEM
Met grote 
gezinsbarbeque
Zaterdag 11 juli  
vanaf 11.30 uur
Zaal “De Velpe”  
(Velpestraat 47, Opvelp)

Gastsprekers: 
 Willy Kuijpers & Peter De Roover

Paula Baeb 
Voorzitter N-VA Boutersem



www.n-va.be/boutersemboutersem@n-va.be 

Vorige jaren was er een leerlingenstop in de gemeentelijke basisschool. Reden : een 
tekort aan klaslokalen. Onlangs is er beslist door het schepencollege om de aantallen 
omhoog te trekken.

In welke lokalen gaat me dan de leerlingen nu plaatsen? Misschien terug het verwar-
mingslokaal, maar dat is te klein, heeft te weinig ramen en een slechte verluchting. 

Of gaat men nu toch het voorstel van de N-VA gebruiken voor een snelle en goed-
kope oplossing? Wij zijn alvast benieuwd en volgen dit dossier op de voet op.

Onze leuze is en blijft nog steeds:

 “Onderwijs voor iedereen en op onderwijs bespaar je nooit!”

Naar aanleiding van het artikel rond sluipverkeer in ons vorige huis-aan-huisblad, kregen wij heel wat reacties van inwo-
ners omtrent de verkeersituatie in onze gemeente.Hieronder quoten wij enkel interessante bemerkingen van onze lezers:

Dossier: Onderwijs

Gemeenten en OCMW hebben doorheen de tijd elk een eigen ontwikkeling gekend, min of meer zelfstandig en 
los van elkaar. De verhouding tussen gemeente en OCMW wordt getypeerd als bipolair in de zin dat het lokaal 
sociaal beleid wordt bepaald door twee autonome organisaties : het OCMW dat bevoegd is voor het sociaal be-
leid en de gemeente, die de rekeningen van het OCMW betaalt en zelf ook nog extra sociaal beleid kan voeren.

De jongste tijd werd de afstand tussen OCMW en gemeente kleiner. Er werden steeds meer stappen gezet in de 
richting van verregaande samenwerking tussen gemeente en OCMW en zelfs van integratie van (ondersteunen-
de) diensten. In 2004 werden de gemeenten en OCMW’s verplicht om samen een lokaal sociaal beleidsplan op te 
stellen. Later kreeg de OCMW-voorzitter automatisch ook schepen van Sociale Zaken , en het personeel van de 
gemeenten en OCMW’s kreeg hetzelfde statuut.

Het besef groeide dat best een einde kon komen aan het bipolair lokaal bestuur. De nieuwe Vlaamse  
Regering hakte meteen de knoop door en koos voor de integratie van het OCMW in de gemeente:  
“We integreren de OCMW’s uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode volledig  
in de gemeentebesturen” (Vlaams regeerakkoord).

Vanaf 2019, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, houden alle OCMW’s op te bestaan. Er worden dan 
geen nieuwe OCMW-raden meer verkozen. De gemeenteraden nemen alle bevoegdheden over. (uit Mensenrecht 
20 jan. 2015).

Hieruit blijkt dat aan het lokaal sociaal beleid  niets zal veranderen. Het zal zelfs nuttiger en efficiënter  
georganiseerd worden.

Marie Rose Barbier, Moffelstraat 5, Roosbeek - 0499 20 69 13 - marierose.barbier@n-va.be

Gemeente en OCMW integreren voor beter sociaal beleid

Greta Vanden Bempt
Fractievoorzitter N-VA Boutersem

Honsemsestraat 66 Vertrijk
016 73 51 97

greta.vandenbempt@n-va.be

Op zaterdag 28 maart organiseerde het gemeentebestuur van 
Boutersem een opruimactie voor zwerfvuil, in samenwerking 
met de jeugdverenigingen, sportverenigingen en de milieu-
raad.

Tientallen inwoners van Boutersem, waaronder ook een afvaar-
diging van N-VA Boutersem, trokken met lege vuilniszakken de 
straat op om Boutersem buitengewoon proper te maken.

En met succes, meer dan 130(!) vuilniszakken werden gevuld 
met al wat men maar kon vinden langs onze Boutersemse we-
gen, gaande van blikjes, sigarettenpeuken en ander kleinighe-
den tot autobanden, terrasverwarmers en matrassen.

Maar is het wel correct om dit een succes te noemen?  
Eigenlijk helemaal niet.  
Het vele ingezamelde vuil toont enkel maar aan hoe groot het zwerfafvalprobleem wel is. Een regelmatige  
opruimactie is mooi en nodig, maar er dienen ook duurzame oplossingen gevonden te worden, die dit probleem 
mee in de kiem kunnen smoren.

Enkele ideeën/bemerkingen van N-VA Boutersem:

-  Gebeuren er voldoende controles om het dumpen van zwerfvuil tegen te gaan?

-  Dienen er campagnes opgestart te worden om bepaalde groepen te sensibiliseren, zoals bijvoorbeeld wandelaars 
of wielertoeristen?

-  Kan het plaatsen van enkele blikvangers langs de Boutersemse wegen en aan de afritten van de E40 een deelse 
oplossing bieden?

-   …

Heeft u zelf nog suggesties of ideeën? Laat ze ons dan zeker weten via: stijn.vanput@boutersem.be

Zwerfvuil: een groot probleem in Boutersem!

Inwoners van Boutersem bezorgd over toenemend sluipverkeer 
en verkeersdrukte

“Ik denk niet dat men dit 
gedrag kan beboeten, maar 
men zou wel, met wat  
medewerking van de politie 
dit fenomeen kunnen stop-
pen, of alvast verminderen.”

Een andere vorm van ergernis  
die ik doorgegeven heb aan het ge-
meentebestuur is het sluipverkeer 
in de Kapelstraat/Smisveldstraat, 
van de mensen die naar Lubbeek 
moeten of naar Boutersem komen. 
Tot op heden wordt een oplossing 
hier niet echt voorzien.

Wanneer ik uit Leuven kom gereden  
en ik zie de auto’s tot boven staan,  
rij ik ook even naar rechts. Niet om  
een paar seconden te winnen, maar  
puur uit veiligheidsoverwegingen.

Het aantal afgekletste spiegels en vluchtmisdrijven 
zijn hier in de Smidstraat zijn niet te tellen. En het 
is niet enkel het sluipverkeer. De Smidstraat heeft 
een gewichtsbeperking tot 3,5T.  Het is niet enkel 
het gemeentehuis dat barst, het zijn ook de huizen 
hier in de straat, de riolering die verzakt, water in de 
kelders, ... kortom, er is nog werk aan de winkel.

“Een oplossing kan misschien 
het volgende zijn: het voorzien 
van een rondpunt, zoals aan 
vele afritten in Vlaanderen.”



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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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:     /     /


