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B UTERSEM
Bedankt Boutersem!
Net als in heel Vlaanderen behaalde
de N-VA ook in Boutersem zeer
mooie scores tijdens de verkiezingen
van 25 mei. Zowel op federaal (26,78
%), Vlaams (29,32 %) en
Europees (22,48 %) niveau werd de
N-VA de grootste partij in Boutersem.

V.U.: Paula Baeb - Smisveldstraat 20 - 3370 Boutersem - stijn.devroye@n-va.be

Het bestuur van de afdeling Boutersem was dan ook zeer tevreden met
dit prachtige resultaat en wenst
daarom alle Boutersemse kiezers te
bedanken voor het vertrouwen in
onze partij!
Wenst u mee te werken met onze
afdeling? Dat kan! Neem gerust
vrijblijvend contact op met onze ledenverantwoordelijke of met één van onze
andere bestuursleden.
Alle info vindt u op
www.n-va.be/boutersem.
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N-VA Boutersem
wenst iedereen een
deugddoende vakantie.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA: ‘Op onderwijs bespaar je niet”
klein) en één kleuterklas maakt gebruik van een lokaal van de buitenschoolse opvang.

Deze bestuursmeerderheid voerde
een leerlingenstop uit met als reden
‘geen klaslokalen’. Het jaar nadien
stelde men vast dat er 6 inschrijvingen te kort waren om een extra klas
te creëren. Het bestuur moest dus
plots zelf extra fondsen voorzien, terwijl men normaal gezien recht had op
een gesubsidieerde leerkracht.
De N-VA had een voorstel op snel en
goedkoop extra lokalen te creëren,
maar daar maakte men tot nu toe nog
geen gebruik van. Ondertussen zit er

Er worden fondsen voorzien voor allerlei buitenschoolse en naschoolse
activiteiten maar voor het schrijnende
tekort aan kinderopvangplaatsen,
vooral in kinderdagverblijven, is er
geen budget.
wel één kleuterklas in het zogenaamde “verwarmingslokaal” (weinig ramen en geen verluchting, te

Kiescampagne!
Tijdens de kiesstrijd namen heel wat partijen de adviezen
van de burgemeester in verband met het aanplakken niet
al te nauw. Her en der verschenen panelen. Zowel op publiek als op privéterrein en meestal zonder toelating. Ook
de gemeenteborden mochten eraan geloven. Men nam
meer plaats in, zelf opgeschroefde platen waren geen
uitzondering. Sommige partijen hielden zich aan
de regels.

Onze conclusie is dan ook duidelijk:
Op onderwijs bespaar je niet! Dit is
de toekomst van onze kinderen.

werden afgetrokken. Naar het einde toe begon men toch
meer te begrijpen wat democratie was. En wie zouden wij
zijn om niet vergevingsgezind te zijn.
Want er is meer blijdschap om enkele berouwvolle zondaars dan om duizenden verstarden en pilaarbijters.

‘Snorren’
Eén partij, de N-VA kreeg het regelmatig te
verduren. Vele affiches kregen ‘snorren’ en

Welkom Lander van Baatsem!
Onze prachtige gemeente kent al sinds mensenheugenis
haar drie reuzen. Zoals het reuzen betaamd, resideren zij
in een kasteel, namelijk dat van Kwabeek omringd door
een prachtige park.
Op 4 mei ll. , tijdens de bijen- en orchideeëndag, was er
plots heerlijk nieuws. Eindelijk zouden zij met vier zijn.
De Boutersemse Degustatiegilde stelde niet alleen met

boutersem@n-va.be

trots haar bier voor maar ook haar nieuwe reus: “Lander“. Deze frisse jonge knaap komt het wat rustige, saaie
leven van de drie reuzen opvrolijken.
Dikke proficiat aan de Boutersemse Degustatiegilde!

De rattenvanger van Boutersem
De titel klinkt misschien wat
sprookjesachtig, maar de realiteit is
harder. De opgang van de rat is zo
hoog dat een rattenplaag in Boutersem bijna niet meer uit te sluiten
valt. De oorzaak hiervoor is gemakkelijk te vinden: er is geen georganiseerde en gecontroleerde bestrijding
meer in Boutersem.
Uitheemse dieren veroorzaken vaak
problemen in en langs waterlopen. Bij
gebrek aan natuurlijke vijanden kunnen grote populaties ontstaan die
schade veroorzaken aan zowel landbouwgewassen als aan oevers en dijken van waterlopen. Bovendien
verstoren zij vaak de inheemse fauna
en flora.
Naast de materiële schade die ze kunnen toebrengen, zijn muskusratten en
bruine ratten ook dragers van pathogenen (ziekteverwekkers). Voldoende
redenen dus om deze exoten te bestrijden.

Bestrijden wettelijk verplicht
Iedereen is bij wet verplicht de bruine
rat te bestrijden op zijn eigendom. De
meeste gemeenten, zo ook Boutersem

len langs de beken die door Boutersem vloeien, of de vijvers die in Boutersem liggen, … overal waar met
gaat langs Boutersemse
(water)wegen, komt men tegenwoordig de bruine rat tegen.

Tot wel 15 jongen 2 tot 5 keer
per jaar

Overal waar men gaat langs
Boutersemse waterwegen,
komt men de bruine rat tegen
(voorlopig nog?), bieden vaak gratis
rattenvergif aan via de technische
dient of de milieudienst.
Maar heeft het zin actief de bruine rat
te bestrijden als je buurman het niet
doet? Inderdaad dat is emmers water
naar de zee dragen. Maar vooral daar
knelt het schoentje: de gemeente is
die ‘goede’ buurman.
Voor de bruine rat staan de gemeentes in voor de bestrijding langs onbevaarbare waterlopen van de 2de en
3de categorie. Ga maar eens wande-

Wetende dat een bruine rat twee tot
vijf keer per jaar tot wel 15 jongen
kan voortbrengen, wordt de toestand
hoe langer hoe rampzaliger. Vroeger
werd er door de gemeente nog regelmatig en georganiseerd bestreden,
maar waarom dit nu niet meer kan,
Joost (of Chris?) mag het weten.
De N-VA vraagt dan ook grote aandacht voor het maatschappelijk welzijn van de burgers en de gemeente
ook oproepen om, net zoals zij het
van haar inwoners verlangt, een
goede buurman te zijn en dus haar
plicht te vervullen door preventieve
en repressieve maatregelen te treffen
op openbare domeinen. Anders
dreigt dit hele verhaal nog een (ratten)staartje te krijgen.

Wil jij ook lid worden van de grootste familie van Vlaanderen?
Als lid van de N-VA steun je de Verandering voor Vooruitgang. Én je lidmaatschap geeft je bovendien tal van
voordelen!

Je stem telt mee
Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht. Zo bepaal je
heel direct de politieke opstelling van de N-VA. En dit
najaar verkies je mee het bestuur van jouw afdeling.

Een inspirerend netwerk van politieke vrienden
Als lid kan je natuurlijk ook altijd terecht op de vele nationale, arrondissementele én lokale activiteiten van de
N-VA. Een debatavond, een moment van politieke actie
of een gezellig samenzijn …

Je ontvangt het Nieuw-Vlaams Magazine
Tien keer per jaar ontvang je gratis het Nieuw-Vlaams
Magazine. 24 bladzijden politiek nieuws, boeiende dossiers, sprekende interviews en een exclusieve kijk achter de schermen van de N-VA.

www.n-va.be/boutersem

Jong en N-VA?
Dan krijgt je engagement een extra dimensie binnen
Jong N-VA. Studie- en vormingsdagen, politieke acties,
trips naar het buitenland, … de agenda
van Jong N-VA is behoorlijk
gevuld.

Met de kracht
van een
overtuiging
Maar het allerbelangrijkste: je maakt deel
uit van de grootste en
snelst groeiende familie van Vlaanderen. Zo
steun je samen met
40.000 anderen de Verandering voor Vooruitgang.
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Wil u ook lid worden van de grootste
grootste ffamilie
amilievvan
anVlaanderen?
Vlaanderen?
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Als lid van de N-V
VA steunt u samen met 40 000 aanderen
oooo
U Umaakt
anderen de
deVVerandering
eranderingvoor
voorVVoooruitgang.
o
ooruitgang.
maakt
deel uit van de grootste en snelst groeiende
f
amilie
v
an
Vlaanderen.
Én
uw
lidmaatschap
geeft
ende familie van Vlaanderen. Én uw lidmaatschap geeftu u
bovendien tal van voordelen!
Ga naar www.n-va.be/bedankt of stuur het
het onderstaande
onderstaande strookje
..
strookjeingevuld
ingevuldop
op

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VVA.
A 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, DE N-VA
N-V
VA SPREEKT
SP
ME AAN
Jaa, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodigge informatie
Jaa, ik wens een infobrochure over de N-V
VA te ontvangen
De heer

Mevrouw
Voornaam:

Naam:
Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-V
VA,
A Koningstraaat 47 bus 6 in 1000 Brussel of fax
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