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Gemeentelijke feestzaal
Boutersem

V.U.: Paula Baeb - Smisveldstraat 20 - 3370 Boutersem - stijn.devroye@n-va.be
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Jong N-VA
Guldensporenkwis
VRIJDAG

5
juli
2013

5 juli 2013
Start om 19.30 uur
Gemeentelijke
feestzaal Boutersem
Kerkomsesteenweg 45,
Boutersem

Ploegen van max. 6 personen
€ 15 per ploeg
Inschrijven via
liesa.claeys@hotmail.com
of ter plaatse
(een organisatie van Jong N-VA
Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden,
Lubbeek, Tielt-Winge, Tienen)

www.n-va.be/boutersem

U BETAALT HET GELAG
Tijdens de gemeenteraad van maart stelde de schepen van Financiën de
begroting voor 2013 voor. Ook de beleidsplannen van de bestuursploeg voor de
komende jaren kwamen aan bod. De begroting 2013 werd uiteindelijk meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Maar wat zijn nu de meest opmerkelijke
conclusies die we kunnen trekken uit deze complexe cijferbundel.
Boutersem kampt net als de meeste gemeenten met financiële moeilijkheden. Toch
zijn we nog niet de slechtste van de klas. Tot daar de positieve noot, want al jaren
slinkt de mooi opgebouwde spaarpot van onze gemeente zienderogen.

HANDENVOL GELD
De vele investeringsprojecten die de vorige bestuursploeg aanvatte spelen hierbij
een grote rol. N-VA Boutersem is niet tegen projecten zoals bijvoorbeeld de bouw
van jeugdlokalen of van een sporthal. Maar was het allemaal de kostprijs wel
waard? Al deze projecten kosten Boutersem en haar inwoners handenvol geld.
De teller blijft maar doortikken, mede door de vele (al dan niet onvoorziene)
meerkosten die deze investeringen met zich meebrengen.
Ook tijdens het begrotingsjaar 2013 worden de gemeentelijke reserves bijna volledig opgesoupeerd. Hoe kan dat? Grotendeels valt dit te verklaren door de keuze
van de huidige meerderheid om verscheidene lopende leningen vervroegd af te
lossen. In totaal gaat dit over een bedrag van 750 000 euro aan vervroegde aflossingen. Of dat een goede of slechte keuze is, valt nog af te wachten.

PLUIMEN
De bestuursploeg heeft echter wel een duidelijk doel voor ogen: de spaarpot van
onze gemeente terug vullen. Uit de lange termijnprognose blijkt dat het de bedoeling is om terug een reserve op te bouwen. Maar om daarvoor de pluimen op de
hoed van de huidige bestuursploeg te steken, is ons net een brug te ver. Deze pluimen komen enkel toe aan de inwoners van onze gemeente.
Want u moet onze gemeente financieel het hoofd boven
water houden. Omdat u bereid wordt gevonden om meer
belastingen te betalen, kan de gemeente haar
financiële escapades verdoezelen en uitpakken met een
begroting in evenwicht. Daarvoor willen wij u dan ook u
hartelijk danken, niet de nieuwe bestuursploeg. Want zij
kozen voor de makkelijkste en meest typisch Belgische
oplossing, het verhogen van belastingen.
STIJN VAN PUT
Gemeenteraadslid
N-VA Boutersem

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Wist u dat …
... CD&V en sp.a u beloofden te handelen met “respect
voor uw portemonnee” en “met een hart voor Boutersem”? Op de eerste gemeenteraad voerden ze meteen
een belastingverhoging door. Zonder concrete begroting.
... de begroting ons uiteindelijk nog meer zal kosten? De
sporthal neemt hiervan het meeste geld in beslag. De
buitenaanleg, uitbatingskosten en energie zullen worden toegevoegd bij de officieel onvoorziene kosten.
... het gemeentebestuur allerhande leningen vervroegd
wil gaan terugbetalen? Maar tot echte besparingsvoorstellen komt het niet. Ook de eigen zitpenningen worden niet verlaagd.

... het gemeentebestuur liever werken uitbesteedt in
plaats van eigen personeel hiertoe op te leiden en het
eigen materiaal te gebruiken?
... de gemeente in feite instemt met de uitbreiding van
Brussel? De meerderheid stemde de resolutie van de
N-VA weg om niet deel te nemen aan het overleg
binnen de nieuw gecreëerde Brusselse Hoofdstedelijke
Gemeenschap.
... dat u bij het binnenkomen van de gemeente
binnenkort misschien zal lezen: “Bienvenue à GrandBruxelles”?

Is dit Congo?
Is dit Congo? Neen, dit is de Kasteelstraat in Boutersem. Dagelijks moeten
bewoners, de postbode, bezoekers en eventueel doorgaand verkeer door
deze modderpoel. De drie gezinnen vragen sinds jaren een degelijke verharde weg zonder kuilen en plassen water. Heel goed te realiseren door
onze eigen technische dienst. Nu moeten de bewoners zelf de weg enigszins berijdbaar proberen te houden, hetgeen in feite niet mag. En nog
straffer: in dezelfde straat, iets hogerop, staan zeven verkeersborden, echter allen fout of onleesbaar.

Vinden uw kinderen binnenkort nog plaats in de gemeenteschool?
N-VA Boutersem maakt zich al enkele maanden ernstige zorgen over
de leerlingencapaciteit in de gemeenteschool. Gaan we binnenkort
met kamperende ouders aan de
schoolpoort zitten? Vindt u voor uw
pasgeborene binnen enkele jaren
nog wel een plaatsje in de gemeenteschool?
Op de gemeenteraad in januari antwoordde de bevoegde schepen op de
vraag van N-VA-gemeenteraadslid

Greta Vanden Bempt, dat er geen
reden was tot paniek. Er was nochtans maar een marge van drie plaatsen. Maar volgens de schepen komen
er op het einde van het schooljaar
voldoende plaatsen vrij door het vertrek van de zesdejaarsleerlingen.

Wachtlijst
Welnu, de school werkt sinds kort al
met een wachtlijst voor het schooljaar
2013-14. “Als het zo doorgaat hebben
we binnen enkele maanden ook kamperende ouders aan de school. Dit
mag en kan niet gebeuren”, aldus
Greta Vanden Bempt. “Men mag geen
leerlingen weigeren tot onderwijs. Dit
probleem heeft men trouwens al veel
langer zien aankomen. Ik hoop dat
de huidige meerderheid op heel korte
termijn extra plaatsen voorziet.”

Eenvoudige rekensom
Ook de voor- en naschoolse opvang
is volzet. Er zijn dringend oplossingen nodig. Greta Vanden Bempt: “We

boutersem@n-va.be

zien het tekort aan opvang- en onderwijsplaatsen al langer aankomen.
Hiervoor kon vanaf januari een structurele oplossing gevonden worden,
maar men heeft nagelaten dit een
hogere prioriteit te geven. Het is
amper begin juni en we zitten nu al
met een wachtlijst. Het is nochtans
een eenvoudig rekensommetje: je telt
het aantal zesdejaars dat vertrekt en
het aantal kleuters dat eraan zit te
komen.”

Niet besparen op onderwijs
Nu is het te laat en zitten we reeds
met een wachtlijst. De N-VA wil op
zoek naar structurele oplossingen. Er
moeten voldoende plaatsen gecreëerd
worden. Hiervoor moet de beschikbare ruimte uitgebreid worden. Dat
zal wellicht geld kost. “Maar op
onderwijs mogen we niet besparen”,
benadrukt Greta Vanden Bempt. “We
zullen moeten besparen op andere
domeinen.”

Het fietspadenrapport: Boutersem gebuisd!
Onlangs deed het Nieuwsblad opnieuw een peiling naar de staat van
onze fietspaden, het zogenaamde
fietspadenrapport. Wat wij allemaal
al wisten, werd uit dit rapport nog
maar eens schrijnend bewezen.
Onze fietspaden liggen er erbarmelijk bij. Bijna alle fietspaden buisden met grootste onderscheiding en
felicitaties van de jury.
Nochtans hadden wij samen met u
misschien zelfs een sprankeltje hoop
in de aanloop naar de lokale verkiezingen van 2012. De sp.a pakte in
haar verkiezingsprogramma uit met
het prioritair verder uitvoeren van
maatregelen voor veiligheid in de
buurt van onze scholen. We moeten
zeggen dat ze het niet slecht doen:

alle kinderen moeten van hun fiets
stappen om veilig op school te geraken.

Andere prioriteiten
CD&V was zelfs al nieuwe fietspaden
aan het aanleggen, maar de realisatie
is voorzien vanaf 1 januari 2013.
‘Vanaf’, niet ‘op’. CD&V ging dit financieren met 90 % subsidies, maar
verhoogt nu de belastingen. De sp.a
heeft plots blijkbaar andere prioriteiten.

werkelijke acties. Op veiligheid mag
je niet besparen! Zeker niet als het
over onze kinderen gaat!

Dit rapport maakt nogmaals heel duidelijk dat verkiezingen het beste in
iedereen naar boven haalt, maar dat
dit snel weer verdwijnt als alle postjes zijn ingevuld. De N-VA vraagt dan
ook een degelijk antwoord en daad-

Met kleine investeringen en voor de
hand liggende kleine ingrepen, zouden al vele gevaren kunnen vermeden worden. Maar daar heeft dit
bestuur duidelijk geen oor of oog
naar.
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Wij blijven hen zeker volgenen!”
“ Vaar t wel ende levet sco
Emilius ab Butsel Altus

www.n-va.be/boutersem

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

"Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt."

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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