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WELKOM OP ONZE 
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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

Jaargang 2015 • Nr. 1 • maart 

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

N-VA en Jong N-VA Boutersem  
nodigen u van harte uit op hun  
jaarlijks eetfestijn.
Zaterdag 12 maart @ Buurthuis 
Vertrijk vanaf 16.30 uur.
(meer info: zie bijgevoegde flyer)

N-VA & Jong N-VA Boutersem heten 
u, maar vooral de kinderen, welkom 
op onze volgende Paaseierenworp.
Paasmaandag 28 maart 2016 
doorlopend van 14 tot 17 uur
(Domein van Kwabeek, rechts van de 
ingang).

11 juliviering Boutersem - Bier-
beek. Zondag 10 juli @ Feestzaal 
Boutersem (meer info volgt).

Naar goede democratische gewoonte verkiezen onze 

leden alle drie jaar een nieuw afdelingsbestuur.

Als uittredend voorzitter wens ik de nieuwe ploeg veel 

succes toe. Zij zal steeds op mijn steun kunnen rekenen. 

Er wacht de nieuwe bestuursploeg een zware opdracht. 

Zij zal onze N-VA-afdeling moeten klaarstomen voor de 

volgende gemeenteraadsverkiezingen. Niet enkel om 

onze aanwezigheid te consolideren, maar ook om een 

echte verankering waar te maken.

U kan onze nieuwe bestuursploeg ontmoeten op onze 

eerstvolgende activiteit: ons kippenfestijn dat plaats vindt  

op 12 maart vanaf 16.30 uur in de gemeentelijke zaal in 

Vertrijk.(zie bij ingesloten flyer)

Iedereen dus zeker van harte welkom!

Een nieuwe lente,  
een nieuw geluid!

Paula Baeb, 
Voorzitter



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

Dat vele inwoners niet staan te springen voor een 
volgende fusie van gemeenten, kunnen wij begrijpen. 
De eerste fusie in 1977 vergde heel wat tijd om te 
verteren.

Alles bij het oude laten is natuurlijk de gemakkelijkste 
oplossing. Verandering doet soms pijn maar is steeds 
hoognodig. Wij zijn ondertussen heel wat jaren verder 

en een gestroomlijnde overgang kan als garantie dienen 
voor succes.

Het beleid zo dicht mogelijk bij onze inwoners brengen, 
dat is het hoofddoel. Daarom moet het provinciebestuur  
teruggebracht te worden tot de essentie (zie ook de 
laatste bladzijde). Vele middelen en bevoegdheden 
moeten naar de gemeenten, zodat zij slagvaardig 
en sterk worden. Daarom zijn fusies een valabel 
werkmiddel en dit liefst tussen gemeenten die nu al 
samenwerkingsverbanden hebben.

De N-VA vraagt daarom dat iedereen zich open zou 
opstellen en dit in het belang van al onze inwoners. Dit 
hoeft niet altijd via een referendum, maar kan ook door 
een open en vrijblijvende bevraging. 

Zelf denken wij aan een slagvaardig, groene en leefbare 
gemeente, tussen steden als Leuven en Tienen.

Iedereen met opbouwende ideeën en meningen kan 
altijd terecht bij onze mandatarissen en bestuursleden. 
Want “luisteren is belangrijk”.

Fusies: noodzaak voor krachtdadig bestuur

Tijdens haar nieuwjaarstoespraak 
had onze burgemeester veel lof 
over het huidige beleid. Ze gaf 
echter regelmatig een sneer aan de 
hogere overheden. Uit haar mond 
klinkt dit geloofwaardig. Dat 
de coalitiepartner zich gedraagt 
als een kudde makke schapen 
verontrust ons echter. 

Dat de gemeente meer 
bevoegdheden krijgt, zou iedereen 
moeten blij maken die het beleid 
dicht bij de burgers wenst. Dat 
de middelen deze beweging niet 
volgen, is met de haren getrokken. 
Tegenover één of twee gedaalde 
inkomsten staan er eens zoveel 
meeropbrengsten.

Qua mobiliteit blijft deze coalitie 
steken bij vele vage beloften. Wat 
de inzet van de politie betreft 
gaan wij mee in het verhaal. 
Veel verordeningen maar geen 
permanente controles is wel mooi 
voor de affiche maar levert weinig op.

Wij zijn het wel eens met onze 
burgermoeder wanneer zij de 
loftrompet steekt over de inzet 
van vele vrijwilligers en het 
gemeentepersoneel.

In de media sprak men van een 
‘State of the Union’. Dit wekt bij 
velen hoop. Daar bleef het bij: ‘Hoop, 
maar weinig resultaten.’

Op 15 februari bood N-VA Boutersem 
aan het station van Vertrijk een kleine 
versnapering aan voor alle pendelaars. 
Ook alle schoolkinderen die met de 
fiets langs het station reden kregen van 
ons een fluo-rugzakhoes. 

Daarmee zijn ze nog meer zichtbaarder 
in het verkeer. Met onze Valentijnsactie 
wilden wij iedereen duidelijk maken 
hoe bezorgd we wel zijn 
over de mobiliteit en 
de veiligheid in onze 
gemeente. 

Wij zullen ons dan ook 
nog meer en harder 
blijven inzetten voor 
uw bezorgdheden.

In ons huis-aan-huisblaadje van maart 2012 kaartten wij 
al de gebrekkige toestand aan van de parking aan de 
gemeenteschool en de toegangsweg hiernaar. Wij vroegen 
toen om een goede en duurzame oplossing. 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente in januari 
2015 kondigde de burgemeester aan dat de aanleg van de 
parking nog voor datzelfde jaar gepland stond. En ja hoor, 
in het najaar van 2015 was het eindelijk zover. De werken 
aan de parking van het CC werden gestart. 

In de tweede fase van de heraanleg zou de parking voor 
de tennisvelden aangepakt worden en in de derde fase de 
parking aan de school. De termijn voor de werken werd 
gepland op zes maanden. Maar helaas, men heeft nu al 
een achterstand. 

Toch is N-VA Boutersem tevreden dat het gemeente-
bestuur oren had naar onze verzuchtingen voor een 
heraanleg van de parking. Al plaatsen we toch nog een 
kanttekening: bij de opmaak van de plannen werd geen 
enkel advies gevraagd aan de sportraad, de schoolraad en 
andere adviesraden.

Drie jaar huidige coalitie: 
veel hoop, weinig resultaten

N-VA heeft een hart voor Boutersem

Eindelijk volwaardige parking aan 
gemeenteschool en sporthal

Greta Vanden Bempt,  
fractieleider gemeenteraad



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

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

Uw gemeente Vlaanderen

“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de 
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid 
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en 
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft. 

Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich 
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke 
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen 
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”, 
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede. 

provincieraadsleden

NU

in Vlaams-Brabant

72 -50%
nog 35 provincieraadsleden

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 Homans

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden.” 
   Linda De Dobbeleer-Van den Eede,  N-VA-fractievoorzitter provincieraad 

Liesbeth Homans


