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BOUTERSEM

wenst u een prettig eindejaar!

7de NIEUWJAARSBORREL

Boeiende tijden
Zondag 3 januari 2016
15u tot 20u

V.U.: Stijn Devroye, Dreefstraat 11, 3370 Boutersem

Kerkplein Roosbeek
Kom gezellig langs met familie en
vrienden.
Klink met ons mee op het nieuwe
jaar!
Inkom, drankjes en hapjes zijn op
onze kosten!
Iedereen welkom!!!

www.n-va.be/boutersem

Zowel op gemeentelijk, Vlaams
als federaal niveau zijn het boeiende tijden.
Enkele weken scheiden ons van
de helft van de lopende gemeentelegislatuur. Veel verkiezingsbeloften van de huidige
meerderheid stierven een stille
dood. Heel wat politiereglementen werden gestemd maar
zonder daadkrachtige controle
blijven zij dode letters.
Het was een boeiende en leerrijke periode voor onze mandatarissen. Geen oppositie om de
oppositie, geen voorgekauwde

Paula Baeb,
Afdelingsvoorzitter
teksten, geen rancuneuze en
persoonlijke aanvallen, maar
positief waar het kon en afkeurend waar het moet.
Wij besluiten met de woorden
van onze staatssecretaris Theo
Francken over de vluchtelingen:
“ zacht en meedogend voor de
zwakken, streng en hard voor
de profiteurs.
Hierbij wensen wij u een
hoopvol en boeiend 2016 toe en
nodigen u uit op onze nieuwjaarsborrel om samen met ons te
klinken op het nieuwe jaar.

Een vriend ging heen…
Hugo De Schuyteneer (1949-2015)

Dagen, weken, maanden hebben
wij ernaar uitgekeken. Niet de
Sint, de Kerstman nog de nieuwe
K3 maar de tussentijdse “bijbel”
van één van onze gemeentelijke
bewindspartijen. Na 18 jaar oppositie, weer aan de macht!! Wij
moeten wel zeggen dat hun partner véél slimmer is: “als je niets te
zeggen hebt, zwijg dan.”

Voor het eerst bij gelegenheid van zijn huwelijk met
Simone, en later bij nog andere blije familiegebeurtenissen kreeg ik de gelegenheid om Hugo te kennen,
wie hij was en wat hij wilde zijn. Wij zijn vrienden
gebleven.
Hij was een man van niet zoveel woorden, die u zo
bedachtzaam kon aankijken en met de juiste woorden
zijn visie weergeven. Hij geloofde in de goede zaak,
maar bleef kritisch.
Hij zocht graag contacten, hij leefde met en tussen
mensen als een oprecht idealist. Hij wou er met overtuiging voor opkomen. In zijn werk kon hij zijn ideaal
beleven, oprecht en Vlaams .
Daar kreeg hij de gelegenheid voor als reporter van
het Volksunie partijblad ”Wij”, want zo kwam hij in
contact met velen. Hij kwam dan wel eens in mijn
bureau terecht met de vraag voor een reportage onder
de rubriek: “Mensen van bij ons.”
Hij kon ook diep teleurgesteld zijn wanneer anderen
zijn mening niet deelden, of hem onrecht hadden
aangedaan.

Wat een samenzijn moest worden in gezellige buurt
werd voor hem die avond onverwacht een afscheid.
Enkele dagen later ging hij van ons heen .
Wij blijven dankbaar voor wat hij voor ons is geweest.
Hugo, in ons denken en voelen blijft gij ons nabij.
L.G.

was en men ons ging voorlichten
in zake bedgeheimen. Echter de
ontgoocheling was groot.

Wij dachten eveneens iets op te
steken daar het voor 16plussers

Wij zien al uit naar het
vervolg!

uitbouw en beheer van waterinfrastructuur en het behoud van
de landelijke rust. Er zijn 1700
eigenaars, gebruikers en vruchtgebruikers betrokken in deze
ruilververkaveling.

als andere) blijven schipperen
en hebben blijkbaar een patent
hierop. Men probeert steeds weer
de geit en de kool te sparen.

Maar ja, het Wij-water moet waarschijnlijk terug uitgevonden worden. Wat wil je, als je reclamebureau
“choco” noemt. Vele standup comediens zouden hiervan snoepen.

De ruilverkaveling Willebringen
lijkt een eenvoudige denkpiste
of een ‘evidente’ realisatie, maar
lijkt te verzanden in een wellesnietesspelletje.
Het ruilverkavelingsproject
Willebringen wil gronden herverkavelen en zorgen voor gebiedsgerichte oplossingen inzake
kwaliteitsvol wonen, duurzaam
werken in een landbouwomgeving, opwaardering van cultuur
en identiteit van het landschap,
oordeelkundig landgebruik,

In de vorige legislatuur scheen
alles koek en ei. Adviesraden
braken hun hoofd en bereikten
een compromis. Maar omdat
sommigen het moeilijk hebben
om zich hieraan te houden, dient
alles weer verschoven te worden.
Sommige partijen (zowel politieke

Laat ons toch voor éénmaal
zeer duidelijk zijn: landbouw is
broodnodig, maar een duurzame
landbouw is enkel mogelijk in
samenwerking met een volwaardig natuurbeleid. Hierbij een
oproep tot alle partijen om op een
volwassen wijze dit dossier af te
ronden.

Veilig op onze wegen...
Als inwoner van Boutersem
voelt u zich graag veilig op onze
wegen. In de Roosbeeksestraat
in Vertrijk, waar doorgaand
verkeer zelfs verboden is, voelen
vele bewoners en zwakke weg-

In een vorige editie brachten wij de weinig actieve
houding aan die de huidige meerderheid heeft ten
aanzien van zelfstandigen en hun initiatieven. Maar
hoe meer wij ons verdiepen in deze materie, hoe
meer we merken dat het eerder gaat over een passieve tot negatieve houding.

boutersem@n-va.be

Je voelt dat hier een evangelist
aan het woord is en dat men blijft
steken bij de nu bijna drie jaar
oude verkiezingsbeloften. Maar
niet alles is negatief. De aanzet tot
sanering verdient een schouderklopje. Echter een product verkopen waarin men niet gelooft, blijft
moeilijk!

Soap of saga?

Dag winkeltje dag
(vervolg)

Dat er ‘geen’ plannen zijn of beleid om te streven
naar een echte dorpsgemeenschap met buurtwinkels
wisten we allang. Maar dat de administratie kooplustigen van gronden en panden pertinent afraadt om
aldaar een zelfstandige activiteit te ontplooien, gaat
toch te ver. Men zou deze mensen toch met open armen moeten ontvangen. Ze informeren en begeleiden
is de echte taak van de gemeente.

Het langverwachte…

En men helpt ook de bestaande handelaars door kordaat op te treden tegen anderen die de wet aan hun
laars lappen. Dit zowel op fiscaal als milieuvlak. Ook
hier kan de gemeente haar controlerende als politionele bevoegdheid ten gunste gebruiken. U ziet het,
ook hier zijn het boeiende maar ontluisterende tijden.

www.n-va.be/boutersem

gebruikers zich echter niet veilig.
De N-VA wil een snelheidsbeperking en meer controles.
Met veel te hoge snelheid racen de
voertuigen door deze straat, wetende dat ze er
nauwelijks met
tegenliggers te
maken zullen
hebben.
Deze straat
wordt zelfs voor
sommige weggebruikers de
voornaamste
doorgangsweg,
om de opstoppingen in de

Smidsstraat en de Stationsstraat te
ontlopen.
Logisch dus dat de bewoners er
graag meer
controles
zouden
willen zien
en dat volgens N-VA
Boutersem
zelfs een
snelheidsbeperking tot
30 km/uur
te overweMarie Rose Barbier
gen valt op
OCMW-raadslid
deze smalle
baan.

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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