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WINDTURBINES IN BOUTERSEM: VOOR OF TEGEN?
De N-VA en N-VA Boutersem in het bijzonder zijn niet tegen groene(re) ener-
gie. Windturbines zijn een alternatief om deze groene energie te creëren. Een
windturbinepark langsheen de E40 op het grondgebied van Boutersem  zou
dus een mogelijkheid kunnen zijn. Maar we willen dan wel zeker zijn dan het
inplannen van zulk windturbinepark gebeurt op een verantwoorde manier. 

De impact op onze levenskwaliteit en fauna en flora van de gemeente blijft best
zo beperkt mogelijk.  N-VA Boutersem volgt dit dossier dan ook van kortbij op
en zal ook in de verdere stappen van het project waakzaam blijven.

Onze ondervoorzitter Maarten Devroye
van N-VA Boutersem, maar ook bewo-
ner van Willebringen, en dus zeker
nauw betrokken bij dit project is zich
volledig in het dossier aan het verdiepen
en zal alles nauwlettend opvolgen. U
kan hem steeds aanspreken voor bij-
komende informatie, vragen of om uw
ongerustheid te delen en u kan het 
volledige artikel ook nalezen op onze 
website www.n-va.be/boutersem.
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PAASEIERENWORP

N-VA Boutersem en Jong N-VA
Boutersem heten u, maar vooral de
kinderen, welkom op onze derde
paaseierenworp. 

Paasmaandag 6 april 2015
Doorlopend van 14 tot  17 uur
Domein van Kwabeek 
(rechts van de ingang)

DENKEN.DURVEN.DOEN.www.n-va.be/boutersem
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B   UTERSEM

Lente-aperitiefgesprek

Met 
Philippe
Muyters, 
Vlaams 
minister 
van Werk, 
Economie, 
Innovatie 
en Sport.

Zaterdag 7 maart 2015
19 uur
Buurthuis Willebringen

Inkom gratis, iedereen welkom

UTERSEM

www.n-va.be/boutersem
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Het is op dit tijdstip gebrui-
kelijk ieder een succesvol 
werkjaar toe te wensen na 
een deugddoende vakantie. Ik 
wens hierbij echter zeker vele 
families in Boutersem zeer 
veel kracht en moed toe.

Pas wanneer je in vrienden-
kring, familie en bij jezelf 
ziekte, zorg en soms meer 
meemaakt, besef je wat ge-
zondheid en vriendschap be-
tekent. Over de partijgrenzen 
heen heeft onze Boutersemse 
N-VA-familie heel wat steun 
mogen ontvangen.

Wij komen versterkt uit dit 
gebeuren en werken samen 
verder aan een mooi Bouter-
sem in een warm Vlaanderen.  

VAN DE VOORZITTER

Geen leerlingenstop meer  
in de gemeenteschool!

De containerklassen staan op een ongelukkig gekozen plaats.

Paula Baeb, 
Voorzitter N-VA Boutersem 

Eindelijk is de leerlingenstop 
opgeschort. Dit kunnen we 
zeker toejuichen. Want onze 
leuze is en blijft: “Op onderwijs 
bespaar je niet!” Onze kinderen 
zijn de toekomst en hebben dus 
recht op goed onderwijs.

Greta Vanden Bempt 
N-VA-fractieleider & gemeenteraadslid

De meerderheid lost het probleem op 
door twee ‘voorlopige’ containerklas-
sen te plaatsen. Alleen vinden we de 
gekozen plaats waar ze momenteel 
staan zeer ongelukkig: in de uiterste 
hoek van de parking aan de feestzaal 
en tegen de straatkant.

ZORGEN OVER VEILIGHEID
Momenteel moet een klas van het 
tweede leerjaar  telkens tijdens de 
pauzes een parking oversteken om de 
eetzaal, speelplaats, sportzaal en der-
gelijke te bereiken. In de loop van het 
schooljaar wordt in een tweede contai-
nerklas ook nog een kleuterklas onder 
gebracht. En in de derde containerklas 
zit momenteel de muziekschool.

N-VA Boutersem maakt zich dan ook 
zorgen over de veiligheid. We had-
den de extra klassen liever gezien 
binnen het afgesloten schooldomein 
en aansluitend op hun afdelings-
klasjes (kleuters en tweede leerjaar).
Wij willen best de mogelijkheden 
hiervoor samen met de bevoegde 
diensten bekijken.

Dossier Onderwijs:



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

Zoals de voorbije vijf jaar ook al het geval was vierden wij dit jaar opnieuw 
onze Vlaamse Feestdag op 11 juli. Dit jaar was het de beurt aan Bierbeek om 
als gastheer te fungeren. 

De weergoden waren ons fantastisch gezind en onder een mooie zomerzon kwamen vele ge-
zinnen afgezakt naar de Velpe in Bierbeek. Terwijl de kinderen zich uitleefden op het spring-
kasteel, zich lieten grimeren of een poging deden op de verschillende volksspelen konden de 
ouders en andere familie genieten van een gezellige babbel. 

Om 12 uur wist gastspreker Peter De Roover iedereen te boeien met een luchtige maar duide-
lijke lezing. Nadien was het tijd om aan te schuiven aan het buffet en kon iedereen genieten 
van een lekkere barbecue. 

Uiteraard was er naar het einde van de namiddag ook een uitgebreid dessertbuffet voorzien 
en kon iedereen nog genieten van een echte Vlaamse Feestdag.

We hopen alleszins iedereen volgend jaar terug te zien (eerder mag natuurlijk ook).

Ondanks veel goede bedoelingen en de veelbelovende gemeenteslagzin ‘Bruisend  
Boutersem’, bruist er niet al te veel en moeten we eerder spreken van stilstand en  
achteruitgang.

De ene na de andere zelfstandige uitbater sluit zijn of haar zaak. Niet dat men ze buiten jaagt maar een 
erg actieve rol speelt deze bestuursmeerderheid niet. Men ziet liever oogluikend toe hoe sommigen, die 
zich wel aan de wet houden, oneerlijke concurrentie in hun buurt moeten gedogen.

Er worden veel mooie besluiten en of politieverordeningen goedgekeurd, maar wanneer deze niet  
gevolgd worden door controles, is dat enkel mooi voor de etalage.

Onze waardering gaat uit naar die-
genen die ondanks alles toch blijven 
doorgaan, die blijven investeren om 
die broodnodige dienstverlening via 
hun zaak aan te bieden. Ons respect 
gaat ook uit naar allen die dit jaren 
hebben gedaan maar nu om diverse 
redenen stoppen.

Wij vragen dan ook aan het schepen-
college een beleidsvriendelijk klimaat 
voor onze zelfstandigen. Hopelijk 
komt er dan toch wat beweging en 
krijgt het woord ‘bruisend’ ook een 
inhoud.

11 JULIVIERING BOUTERSEM EN BIERBEEK

Dag winkeltje, dag …

In Memoriam:
Hugo De Schuyteneer (1949-2015)

Deze zomer ontviel ons Hugo De Schuyteneer. 
Velen in Kerkom, Lubbeek en daarbuiten ken-
den hem.

Beminnelijk maar ook koppig was Hugo. Hij hield van 
deze streek en samen met zijn vrouwtje Simone waren 
zij hier gelukkig.

Zelf leerde ik Hugo kennen in 1977 op het toenmalig 
partijbureau van de Volksunie, op het Barricadenplein 
in Brussel. Hij als journalist van het partijblad WIJ, 
ikzelf als stagiaire op de studiedienst. 

Onze levensloop liep niet parallel, maar geregeld 
waren er raakvlakken en de voorbije tien jaar woon-
den wij in dezelfde gemeente en hadden wij geregeld 

geanimeerde gesprekken. Hugo was recht door zee, 
soms compromisloos maar zoals zijn beste vriend het 
verwoordde, steeds in het teken van hun levensspreuk: 
“Ic dien”.

Iedereen is vervangbaar, maar Hugo zal voor ons on-
misbaar zijn en blijven.

Dirk Van Put

Het bestuur van N-VA Boutersem wenst Simone en 
haar familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd… 
“Hugo, we zullen je nooit vergeten!”

Om de zomer af te sluiten en het nieuwe werkjaar goed op gang te schieten hield onze afdeling op 30 augustus een 
ledenfeest. Samen met het bestuur, de leden en hun gezinsleden werd het een aangename namiddag met een hapje 
en tapje op een idyllische plaats in het nabijgelegen Hoksem. 

Er werd veel heen en weer gepraat op een luchtige maar opbouwende manier. Er kwamen veel ideeën boven en de 
doelstellingen van onze afdeling werden grondig doorgenomen. Kortom: onze afdeling is klaar voor het nieuwe, 
veelbelovende werkjaar. Wie onze ledenvergadering gemist heeft, kan steeds bij het bestuur terecht voor meer info. 
Wie nog geen lid is maar ook op een ledenvergadering wil aanwezig zijn, kan zich steeds lid maken via dit boekje of 
bij een van onze bestuursleden. Geef gerust een seintje.

We schrijven 4 juli 2015. De jongeren van Tielt-Winge, Lubbeek, Landen, 
Tienen en Boutersem hadden de handen weer in elkaar geslagen voor de 
vierde Guldensporenquiz. De afdeling van Tielt-Winge heette ons maar 
al te graag welkom in de zaal Nut en Vreugd. Er kwamen 25 ploegen op 
af en met presentator Liesa Claeys, ondervoorzitter van Boutersem, werd 
de quiz op gang geschoten.

Het concept was iets aangepast deze keer: acht rondes met telkens tien 
vragen van verschillende thema’s dienden beantwoord te worden.  
Ondertussen moesten er enkele tussenrondes opgelost worden. Om af  
te sluiten waren er de film- en muziekrondes, met elk twintig vragen:  
op basis van een film- of tv-fragment moest men de naam van de film of 
de serie geven. 

Hoe goed of slecht de ploegen ook gescoord hadden (voor alle duidelijk-
heid: er was niemand gebuisd), de sfeer zat er goed in en iedereen ging 
met een prijs naar huis. De jongeren van de verschillende afdelingen heb-
ben al toegezegd om volgend jaar opnieuw een quiz in elkaar te steken.

JONG N-VA GING QUIZZEN IN TIELT-WINGE

LEDENFEEST AFDELING BOUTERSEM




