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V.U. Paula Baeb
Smisveldstraat 20
3370 Boutersem

De 10 geboden van N-VA Boutersem
Iers Weekend
ZATERDAG
17 MAART
VAN 16.30 TOT 20 UUR

EN ZONDAG
18 MAART
VAN 11.30 TOT 15 UUR

Zaal Schuttersveld
in Neervelp
Voor de
gelegenheid
in een Iers
kleedje gegoten
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OP HET MENU:
Irish stew en shepards pie
Volwassenen: 12 euro
Kinderen: 8 euro
Met bijpassende bieren,
wijnen en desserts
Op zaterdag Ierse pub,
van 20 tot 23 uur
Liefst inschrijven via
stijn.devroye@n-va.be
of 0498 26 72 62.
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Veiligheid…prioriteit !
Is het gemeentebestuur in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen nu helemaal ingedommeld of is
men reeds druk bezig een nieuwe coalitie te vormen? Feit is dat op het vlak
van verkeersveiligheid de laatste zes
jaar bijzonder weinig uitgevoerd werd.
De lijst van straten zonder voet- en/of
fietspad blijft lang. Investeringen bleven
uit en die zijn nochtans dringend en
noodzakelijk in een landelijke gemeente
zoals Boutersem. Het gebrek aan voldoende infrastructuur voor de zwakke
weggebruiker in combinatie met veelal
overdreven snelheid van de gemotoriseerde weggebruiker creëert gevaarlijke
in onze gemeente.
Als er al eens een ‘pad’ aanwezig is

wordt het regelmatig als parkeerplaats
of doorrijzone aan verkeerslichten gebruikt. Wanneer wordt hier eindelijk iets
aan gedaan?
Menig autobestuurder is blijkbaar van
mening dat men op de Kerkomsesteenweg enkel 50 km/u moet rijden aan de
gemeentelijke basisschool. De 30 km/uzone in de Stationsstraat wordt zo goed
als niet gerespecteerd. De Smidstraat
blijft nog steeds een gevaarlijke baan
voor fietsers, zelfs na de huidige proefopstelling!
Dit doet ons enkel concluderen dat verkeersveiligheid steeds op een laag pitje
gestaan heeft. Het toekomstig nieuwe
gemeentebestuur heeft een dikke kluif
aan deze materie.

Gemeentehuis aangevallen door UFO’s
BOUTERSEM – Dinsdagavond brak er angstzweet uit
bij de lokale mandatarissen. Het gemeentehuis werd net
voor het schepencollege bestookt door een enorme UFO. De
geel-zwarte UFO landde voor het gemeentehuis omringd
door gele wezens.
De actie van ‘buitenaards intellect’ kwam er naar aanleiding
van de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Guido Langendries: “(…) mogen we ons verwachten aan een ‘spiritueel ontwaken’ of een invasie van buitenaardse wezens? En zullen deze
niet eerder geel-zwart zijn, in plaats van groen?”
De geel-zwarte N-VA-wezens met een buitenaardse intelligentie reageerden: “Wij komen in vrede. Onze opdracht bestaat er in om het beste te doen voor de Boutersemse
bevolking. Of we nu geel-zwart, groen, blauw, oranje of
zelfs rood zijn.”

N-VA: “Beter investeren in fietspaden dan in sporthal”
N-VA Boutersem vraagt zich af of de gemeente de plannen voor de bouw van
een nieuwe sporthal niet beter uitstelt. En in plaats daarvan investeert in de
aanleg van veilige fietspaden voor onze schoolgaande jeugd.
N-VA Boutersem is na een rondvraag van mening dat er voldoende sportinfrastructuur aanwezig is in onze gemeente of in de omgeving. Maar het huidige gemeentebestuur wil nog dit jaar starten met de bouw van een nieuwe sporthal. De
huidige meerderheid verkondigt dat de volgende coalitie met de pluimen zal gaan
lopen. Maar volgens ons ook met de financiële kater.
N-VA Boutersem wil dan ook dat men de weinige gemeentecenten niet dadelijk investeert in een sporthal maar eerder in de broodnodige veiligheid en mobiliteit van
onze jeugd. N-VA Boutersem wil meer geïnvesteerd zien in fietspaden.
KINDEREN VEILIG NAAR SCHOOL
Het is nog maar de vraag of onze kinderen nog veilig op school geraken. Op de
Kerkomsesteenweg aan de gemeenteschool bestaat er sinds jaar en dag geen fietspad. Ook in de Lubbeekstraat aan de school is er geen fietspad. Voornamelijk op de
Kerkomsesteenweg, Stationstraat, Smidstraat, Lubbeekstraat, Koutemstraat, Torenhofstraat en Willebringsestraat is er
dringend een fietspad nodig. Als al deze straten een fietspad zouden hebben, zijn al onze scholen met elkaar verbonden via één fietsnetwerk.
Niet alleen de aanleg van nieuwe fietspaden maar ook het onderhoud van de bestaande fietspaden is noodzakelijk. Verschillende fietspaden zoals op de Waversesteenweg zijn in breedte gehalveerd door modder en verdorde bladeren, andere hebben dan weer een mountainbike nodig om bereden te worden. Daar waar de paden er dan nog redelijk
bijliggen, moet je al een acrobaat zijn om ze op of af te rijden. Een duidelijk, transparant en open beleid is broodnodig
om de mobiliteit en veiligheid van onze zwakkere weggebruikers te verbeteren en te garanderen.
DRINGENDE AANPAK TOEGANGSWEG DE NOTELAER
Ook de aanleg van een volwaardige parking en toegangsweg van de gemeenteschool staat hoog genoteerd op het lijstje
van N-VA Boutersem. Net zoals de toegangsweg van de school ‘De Notelaar’. Deze is er zo erg aan toe dat een dringende aanpak zich opwerpt.
Bovendien vraagt N-VA Boutersem zich af welk nut de verkeerslichten nog hebben aan de gemeenteschool. Is het niet
beter deze te verplaatsen naar de huidige ingang en oversteekplaats van de school.

Een

voor Boutersem

Op 14 februari boden wij een kleine versnapering
vanuit onze N-VA-afdeling 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 in onze gemeente zijn over de mobiliteit en de veiligheid van iedereen. Wij zullen ons dan ook nog meer
en harder blijven inzetten op uw bezorgdheden.
Op deze Valentijnsdag boden wij u:
EEN HART IN VERVOERING
Of u nu het openbaar vervoer of uw eigen wagen gebruikt, of u nu trapt of stapt: voor de N-VA is dat niet zo
belangrijk. Wij willen in de eerste plaats dat u tijdig op
uw werk of bij uw vrienden geraakt. Niet het vervoer-

middel telt, maar wel een sterk vervoersnetwerk. Want
duurzame mobiliteit op mensenmaat zorgt voor een leefbare gemeente. N-VA Boutersem wil daarvoor de regie
in handen nemen. Met duurzame, lokale en betaalbare
oplossingen.
EEN HART VOOR STIPTHEID
Uw tijd is kostbaar. Een leefbare combinatie van werk,
gezin en vrije tijd vergt vaak een strakke planning. Treinen met vertraging steken dan al snel stokken in de wielen. N-VA Boutersem is voorstander van een sterk
vervoersnetwerk. Met treinen die comfort aanbieden en
stipt rijden. Pendelaars en dagjesmensen hebben recht op
openbaar vervoer dat loopt als een trein. De N-VA wil
zich daarvoor inzetten. Daar kunt u uw klok op gelijkzetten.
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Uitgelicht: Agnes Baeb
AGNES BAEB
• Geboren in Leuven op 19 maart 1954
• Adres: Kumtichsestraat 50 te Kerkom
• Beroep: Bediende
• Gehuwd, mama & oma
• Wil zich inzetten voor meer verkeersveiligheid - beter woonbeleid kinderopvang - ﬁetspaden - mobiliteit voor iedereen!

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER n MEVROUW
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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

