
Samen met de nieuw verkozen bestuursploeg wil ik als eerste vrouwelijke 
afdelingsvoorzitter van N-VA Boutersem de lokale verankering van de N-VA

realiseren. 

Vanaf nu zal N-VA Boutersem wegen op de lokale besluitvorming en het gemeente-
lijke beleid. Onze uitdaging: de N-VA ook in Boutersem klaarstomen voor de provi-
nicie- en gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012.

Sinds juni 2010 zagen wij ons ledenaantal aanzienlijk stijgen. Veel nieuwe sympathi-
santen hebben zich reeds gemeld. Het is onze ambitie om met alle inwoners in alle
deelgemeenten constructief samen te werken. 

Wij willen zorg dragen voor het sociale weefsel dat ons zo dier-
baar is. Wij willen onze gemeente uitbouwen tot een  goed draai-
ende, veilige en mooie plaats om in te wonen!
Wij nemen de uitdaging aan … u ook? Wij luisteren graag naar u!

Paula Baeb
Afdelingsvoorzitter
paula.baeb@n-va.be
t. 016 89 46 41

ZUID-
AFRIKAANSE

AVOND

op zaterdag 7 mei 2011
vanaf 16.30 uur

in Buurthuis Willebringen

N-VA Bierbeek en 
N-VA Boutersem 

slaan de  handen in elkaar 
om samen 

op 10 juli de 
Vlaamse Feestdag te vieren!

Het feest vindt plaats in het 
Cultureel Centrum in Boutersem.

N-VA Boutersem en
Jong N-VA Boutersem

stellen voor:

Boutersem
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Denken, durven, doen: 

ook in Boutersem

V.U. Paula Baeb
Smisveldstraat 20
3370 Roosbeek

NOTEER 

ALVAST 

IN JE AGENDA:

zaterdag 7 mei 2011 vanaf 16.30 uur in Buurthuis Willebringen

Zuid-Afrikaanse avond - Inschrijvingsstrook
Inschrijven voor  1 mei 2011 via e-mail naar nva_boutersem@hotmail.com of deze 
inschrijvingsstrook terugsturen naar  Stijn Devroye, Dreefstraat 11, 3370 Vertrijk.

…  x    Bobotie-schotel volwassene (incl. aperitief)
12 €

…  x    Bobotie-schotel kind (incl. 1 drankconsumptie)
8 €

…  x    Dessert volwassene
3 €

…  x    Dessert kind
2 €

Alle prijzen zijn exclusief dranken, betaling gebeurt aan de kassa. 

Naam: Telefoon: 

Adres: E-mail: 

!



N-VA Boutersem vraagt zich af waarom men
goochelt met de onmiddellijke sluiting van de

op- en afrit van de E40. Er zijn immers voldoende
alternatieven voor een verkeersafremming op het
traject tussen het afrittencomplex en de Tiense-
steenweg. Kijk maar naar het vernieuwde complex
en de reeds uitgevoerde werken aan de Waverse-
steenweg in Neervelp.

N-VA Boutersem is ontgoocheld dat het schepencol-
lege geen standpunt durft in te nemen in verband

met de geruchten over de afschaffing van de op- en
afrit Neervelp/Vertrijk. Het college verschuilt zich
achter een niet-bindend referendum en wast zijn
handen in onschuld. Zulke ‘Pilatus-houding’ is on-
toelaatbaar voor een gemeente die zichzelf respec-
teert!

KOSTENPLAATJE
Wij hebben de indruk dat het schepencollege liever
de kosten en lasten afwentelt op een paar buur-
gemeenten. Denk maar aan de impact op Bierbeek en
de verkeersonvriendelijkheid ten opzichte van ge-
bruikers uit Lubbeek, Hoegaarden en heel de as Be-
vekom-Boutersem. Dankzij de op- en afrit staan onze
inwoners bovendien op een kwartier aan het UZ
Gasthuisberg. Tot slot heeft de sluiting van het com-
plex, met als resultaat een verlegging, een kosten-
plaatje zonder weerga! 

Wij vragen daarom een duidelijk standpunt
en de verantwoordelijkheid van het gemeente-
bestuur. Een degelijk bestuur steunt zijn inwo-
ners maar verschuilt zich niet achter hen. Niet
enkel de burger dient te responsabiliseren. Een
echte bestuursploeg moet het goede voorbeeld
geven!

DEGELIJKE AANPAK
N-VA Boutersem pleit voor een degelijke, verkeers-
technische aanpak van Smidstraat en Stationsstraat,
met oog voor de zwakke gebruiker. Wij stellen

daarom voor om, zoals in Neervelp,
beurtelings langs beide kanten van
de straat bloemperkjes aan te leggen
en signalisatieborden te plaatsen,
met daartussen een aantal parkeer-
plaatsen.

VOORSTEL
In de Neervelpsestraat kan er bijvoorbeeld een par-
keerstrook komen ter hoogte  van ‘De Zeerovers’ en
ter hoogte van ‘Crideflora’, en een tweetal par-
keerstrookjes in de Smidstraat. In de Stationsstraat,
waar nu reeds beurtelings parkeren geldt, kan dit
ook toegepast worden. Op deze manier moet het ver-
keer slalommen en dus ook afremmen. De bloem-
perkjes maken het straatbeeld eveneens wat groener
en aangenamer. Aan beide zijden kan er een fiets- en
voetpad komen en daar waar nodig ook een over-
steekplaats voor voetgangers en/of fietsers (bijvoor-
beeld in de Smidstraat aan het  fiets- en voetwegje
Camerveld). Een asverlegging aan het begin van het
bos in de Neervelpsestraat kan ook veel uithalen.

VEILIGER
Het voorstel van N-VA Boutersem hoeft financieel
helemaal niet duur te zijn. Een aantal lijnen verf aan-
brengen en hier en daar een bloemperkje uitslijpen
in het asfalt volstaat. Het grote voordeel is dat het
verkeer afgeremd wordt zodat het voor de bewoners
en de zwakke weggebruikers een stuk veiliger zal
zijn.

N-VA Boutersem ongerust 

over sluiting op- en afrit E40

Welk nut heeft een referendum?

De N-VA vraagt dat het gemeentebestuur haar
verantwoordelijkheid neemt en een duidelijk
standpunt inneemt inzake de op- en afrit.

De N-VA vraagt dat het gemeentebestuur haar
verantwoordelijkheid neemt en een duidelijk
standpunt inneemt inzake de op- en afrit.

De Smidstraat en Stationsstraat 
zou men kunnen aanleggen naar het
voorbeeld van Neervelp.

De Smidstraat en Stationsstraat 
zou men kunnen aanleggen naar het
voorbeeld van Neervelp.



Bevlagging gemeentehuis Boutersem
Zo is het … zo moet het!

In de schijnwerper

Omdat de officiële vlag van de
Vlaamse Gemeenschap permanent

ontbreekt aan het Boutersemse gemeente-
huis, vond N-VA Boutersem het drin-
gend tijd voor actie. De richtlijnen van
de Vlaamse overheid zijn immers dui-
delijk: de vlag van  de Vlaamse Ge-
meenschap dient altijd gehesen te
worden wanneer de Belgische en/of de
Europese vlag worden gehesen, ook al is het
geen officiële feestdag of gelegenheid. 

De Vlaamse vlag staat bovendien tweede in rij volgens
de orde van voorrang, na de Belgische driekleur en voor
de Europese, de provincie- en de gemeentevlag. Daar-
enboven hadden de vlaggen aan het gemeentehuis op
17 februari halfstok moeten hangen ter nagedachtenis
van de overleden leden van de koninklijke familie, en
ook dat was niet het geval.

HALFSTOK
N-VA Boutersem vond dit een geschikt moment om die
tekortkomingen in de kijker te zetten en hees daarom
de Vlaamse vlag aan het gemeentehuis. Als herinnering
voor het gemeentebestuur liet de plaatselijke N-VA-
afdeling ook symbolisch de Belgische vlag halfstok han-
gen. Met deze actie wou N-VA Boutersem het gemeen-
tebestuur duidelijk maken welke vlaggen uit moeten
hangen. Wij vragen het bestuur dan ook om zich in
regel te willen stellen met de richtlijnen van de Vlaamse
overheid.

SLECHTE VERSTAANDER
Burgemeester Guido Langendries (sp.a) reageerde

nogal gepikeerd op onze actie: “Da’s straf! De N-VA die
symbolisch de Belgische vlag in brand steekt en de ko-
ning het land wil uitjagen, maakt zich druk omdat de
gemeente Boutersem op 17 februari de Belgische vlag
vergeet halfstok te hangen ter nagedachtenis aan de
overleden leden van de koninklijke  familie”, fulmi-
neerde hij. Het bestuur van N-VA Boutersem is ver-
heugd dat burgemeester Langendries reageert op onze
actie. De inhoud van zijn reactie stelt ons echter zeer te-
leur. De burgemeester heeft als slechte verstaander het
hoe en waarom van onze actie blijkbaar niet willen in-
zien.

RESPECT VOOR REGELS
Voor alle duidelijkheid, burgemeester: met onze actie
dringen we er enkel op aan dat de gemeente de duide-
lijke regels respecteert over de bevlagging van officiële
gebouwen, die worden opgelegd door de Vlaamse Ge-
meenschap. Wij zullen dit dossier in de toekomst blij-
ven opvolgen, zolang er geen gevolg wordt gegeven
aan onze vraag.

N-VA Boutersem hees
de Vlaamse vlag aan

het gemeentehuis, zoals
het officieel hoort.

Maarten Devroye
Secretaris Jong N-VA Boutersem, 
communicatieverantwoordelijke

Geboortedatum: 30/04/1983
Adres: Honsemsestraat 66, 
3370 Vertrijk
Telefoon: 0499 22 17 82
Woont in Boutersem sinds: 1983
Gezin: Ongehuwd
Beroep: Teamleader Klantendienst (Unamic HCN
project Nuon NV)

SPEERPUNT: 
“Perceptie is realiteit! Transparantie, openheid en
vereenvoudiging van bestuur zodat de Boutersemse
jeugd zich kan bezighouden met jeugd-zijn.”

Greta Vanden Bempt
Bestuurslid en 
penningmeester N-VA Boutersem

Geboortedatum: 7/04/1953
Adres: Honsemsestraat 66, 
3370 Vertrijk
Telefoon: 016 73 51 97
Woont in Boutersem sinds: 1980
Gezin: Gehuwd, moeder en grootmoeder

AANDACHTSPUNTEN: 
“Onderwijs, Milieu, Landbouw, Verkeersveiligheid”



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.

D
e 

in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 o

p 
di

t 
do

cu
m

en
t 

w
or

dt
 v

er
-

m
el

d 
is

 b
es

te
m

d 
vo

or
 h

et
 in

te
rn

e 
ge

br
ui

k 
va

n 
de

di
ve

rs
e 

di
en

st
en

 v
an

 d
e 

N
-V

A
. D

e 
w

et
 v

an
 8

 d
e-

ce
m

be
r 

19
92

 in
 v

er
ba

nd
 m

et
 d

e 
be

sc
he

rm
in

g 
va

n
de

 p
er

so
on

lij
ke

 l
ev

en
ss

fe
er

 t
en

 o
pz

ic
ht

e 
va

n 
de

ge
ge

ve
ns

ve
rw

er
ki

ng
 v

oo
rz

ie
t 

to
eg

an
gs

re
ch

t 
to

t
de

 g
eg

ev
en

s,
 h

et
 v

er
be

te
re

n 
of

 h
et

 v
er

w
ijd

er
en

 e
r-

va
n.

"

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder 

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


