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B UTERSEM
Een memorabele 11 juli

Kaas- en wijnavond

N-VA Boutersem hoopt dat u van
een deugddoende vakantie heeft
genoten. Spijtig genoeg is dit niet
voor iedereen weggelegd.
Onze prioriteit is daarom dat
vooral zij die het echt nodig hebben, van onze welvaartsstaat kunnen genieten. Wij willen een halt
toeroepen aan een te grote bevoogding en aan cliëntisme.

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

Een memorabele 11 juli was het,
want niet veel later startte de
nieuwe Vlaamse Regering met de
N-VA aan het roer. Eindelijk verandering voor vooruitgang.
Ook onze 11 juliviering was een
succes. Niet enkel door de aanwezigheid van vele lokale en nationale
vertegenwoordigers maar ook door
enkele oude getrouwen zoals Willy
en Lieve Kuijpers-Devijver.
De verbondenheid is er. Wij zijn er
klaar voor.
Wij hopen dat dit jaar en de volgende, ondanks heel wat inspanningen, een
start zullen
zijn voor een
mooie en beloftevolle
toekomst.

Op 24 oktober 2014 organiseren N-VA en
Jong N-VA Boutersem een kaas- en wijnavond. Deze vindt plaats in het buurthuis
van Vertrijk vanaf 19 uur. Liever geen kaas?
Dan is er ook een vleesschotel.
Die avond verwelkomen we Jan Jambon.
Jan Jambon is fractievoorzitter voor de
N-VA in de federale Kamer en een van de
federale onderhandelaars voor een nieuwe
regering.
We starten deze gezellige en boeiende avond vanaf 19 uur. Iedereen is welkom.
We willen wel vragen om zoveel mogelijk in te schrijven op voorhand voor
19 oktober zodat wij voldoende kunnen voorzien voor iedereen. Betalen kan
gewoon aan de kassa.
Tot dan!

Op ons kan
u rekenen
PAULA BAEB
Voorzitter
N-VA Boutersem

www.n-va.be/boutersem

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Veel wind voor niets
De N-VA vraagt de nodige sereniteit, objectiviteit en betrokkenheid
in verband met het dossier over de
inplanting van windmolens. Er is
nood aan duidelijk en open overleg
met alle actoren, ook over de gemeentegrenzen heen.
Dat men reeds veel wind heeft verzet
rond de inplanting van windmolens
in onze gemeente en een aantal buurgemeentes is geweten. De N-VA
vraagt zich af of de aangeboden informatie wel tegemoetkomt aan
zowel voor- of tegenstanders.

Nodig?
Eén ding is en blijft duidelijk, de
N-VA is voor elke vorm van hernieuw-

bare energie. Dit project dient in een
totaalvisie bekeken te worden. Men
moet de moed hebben om de vraag te
stellen of de inplanting van een nieuw
windmolenpark wel nodig is.
Daarbij moet men rekening houden
met een aantal zeer belangrijke factoren. Is er sowieso een voldoende
draagvlak? Wat is de impact op het
milieu? Hoe zit het met het welzijn
van de omwonenden? Wat is de rendabiliteit? Zijn er compensatiemaatregelen voorzien? Geen eenvoudige
oefening.

Betere en objectieve
informatiestroom
Daarom durven wij vragen naar een

betere en objectievere informatiestroom en een blijvende betrokkenheid van alle belanghebbenden. Een
overleg over de gemeentegrenzen
heen is geen overbodige luxe!
N-VA Boutersem vindt dat deze
denkoefening dient te gebeuren, los
van onze onvoorwaardelijke steun
aan alle vormen van hernieuwbare
energie.
Veel wind voor niets?

Jongeren in Baatsem: jij ook?
Boutersem is een gemeente met heel wat jongeren, en dus
ook heel wat jongerenverenigingen. Al die verenigingen
komen samen in de jeugdraad om beslissingen te nemen,
activiteiten te organiseren, eigen verenigingsactiviteiten
te bespreken,… Ook Jong N-VA is vertegenwoordigd in
de jeugdraad. Zo hebben we ons in verschillende voorstellen kenbaar kunnen maken en hielpen we mee met
verschillende activiteiten.

jes! Maar wat belangrijk is: we
kunnen onze stem laten gelden,
want er wordt wel degelijk met ons rekening gehouden.
Wil jij deel uitmaken van dit bruisend team?
Aarzel dan niet en
contacteer ons!

Binnen Jong N-VA werken we ook samen met verschillende gemeenten, waardoor we al tal van fijne mensen
hebben leren kennen. Ons Jong N-VA-team staat steeds
klaar voor een leuke babbel, toffe uitstapjes en zotte feest-

KAREN DEVROYE
Voorzitter Jong N-VA
karen.devroye@jongnva.be
LIESA CLAEYS
Ondervoorzitter Jong N-VA
liesa.claeys@jongnva.be

N-VA wil betere behandeling voor de 3 onderwijsnetten in Boutersem
nieuwe lokalen, sanitair, overdekte
speelplaats en turnlokaal. De gemeenteschool zit met een leerlingenstop door
gebrek aan lokalen.

De N-VA vindt dat de Boutersemse
scholen stiefmoederlijk behandeld
worden. Daardoor kampen alle onderwijsnetten met plaatsgebrek en slechte
infrastructuur.
De vrije school zit al jaren in containerklassen. Ook zij hebben dus nood aan

boutersem@n-va.be

Voor deze school bood de N-VA een potentiële oplossing aan om snel en goedkoop (10 000 euro) vier nieuwe lokalen
te creëren. Dit voorstel ligt nog steeds in
de ijskast, waardoor er nu nog steeds
een kleuterklas in het verwarmingslokaal zit. Deze klas zou na de herfstvakantie verhuizen naar de verbouwde
conciërgewoning. Deze verbouwingskosten kosten veel meer dan 10 000
euro en dit maar voor 1 lokaal (ver van
de andere kleuterklassen).
De nieuwe gebouwen voor de buiten-

schoolse opvang Stekelbees aan de gemeenschapsschool 'De Notelaar' kosten
meer dan 300 000 euro. De gemeenschapsschool zou in geval van nood
deze gebouwen ook mogen gebruiken.
Hierdoor zal de school zijn leerlingenstop kunnen oplossen. De vraag is of dit
een praktische oplossing is voor zowel
de kleuterklas als voor de opvang?
Onderwijs gegeven in degelijke infrastructuur en met voldoende ruimte,
helpt mee aan het bouwen van een toekomst voor onze schoolgaande kinderen. N-VA Boutersem blijft strijden voor
alle scholen in Boutersem. En zal dit
dossier dus blijven opvolgen. Op ons
kunnen u en uw kinderen rekenen!

Bestuurslid in de kijker
Hobby’s:

Politieke speerpunten:

fitness/krachttraining, sport (algemeen), muziek, sociale media, film, ...

• Een gezonde geest in een gezond
lichaam: betaalbare, kwaliteitsvolle
sportmogelijkheden en sportbegeleiding voor onze jeugd
• Betaalbare starterwoningen in
Boutersem voor jonge volwassenen
uit eigen gemeente
• Een verkeersveilige gemeente voor
iedereen en zowel voor automobilisten, fietsers als voetgangers

Interesses:
sport, jeugd, verkeersveiligheid, lokale economie, woonbeleid

Verenigingsleven:

STIJN VAN PUT
• N-VA-gemeenteraadslid
• Woont in Butsel
• 31 jaar
• Ongehuwd

lid N-VA Boutersem, Energym
Kessel-Lo, Federatie Antwerp
Supporters, Alumni Economische
Hogeschool Leuven

Functies:
Gemeenteraadslid, webbeheerder
N-VA Boutersem

Levensmotto:
‘Wie met zijn gezicht naar het
verleden staat, heeft geen oog voor
de toekomst.

Veiligheid... prioriteit !
OOK VOOR ONZE FIETSENDE KINDEREN?
Op het vlak van verkeersveiligheid
voor onze fietsende kinderen is de
voorbije jaren bijzonder weinig uitgevoerd. De lijst van straten zonder
voet- en/of fietspad blijft veel te
lang. Noodzakelijke investeringen
blijven uit. En die zijn nochtans
hoogdringend in een landelijke gemeente met veel nieuwe en jonge
gezinnen zoals in Boutersem.
Het gebrek aan voldoende infrastructuur voor de zwakke weggebruiker
in combinatie met de veelal overdreven snelheid van de gemotoriseerde
weggebruiker creëert gevaarlijke situaties in onze gemeente. Als er al eens

een fietspad aanwezig is wordt het
regelmatig als parkeerplaats of doorrijzone aan verkeerslichten gebruikt.
Wanneer wordt hier eindelijk eens
iets aan gedaan?
Veel autobestuurders denken blijkbaar dat men op de Kerkomsesteenweg 50 km/u of meer mag rijden
omdat dit een ‘steenweg’ is. Maar
aan de gemeentelijke basisschool
geldt wel degelijk een zone 30! Net
zoals de 30 km/u -aan de andere
scholen wordt deze regel zo goed als
niet gerespecteerd. En ook de Smidstraat blijft nog steeds een gevaarlijke
baan voor fietsers.

Dit doet ons enkel concluderen dat
verkeersveiligheid nog steeds geen
prioriteit heeft bij het bestuur. N-VA
Boutersem vraagt dan ook met hoogdringendheid dat het beleid hier eindelijk iets aan doet! Of investeert men
de weinige gemeentecenten liever uit
aan andere prestigeprojecten?

Herinnert u zich nog …
December 2012: N-VA Boutersem ijvert voor een verkeersveilige Smidstraat en Stationstraat
We zijn nu bijna twee jaar verder. De toenmalige proefopstelling is reeds lang verwijderd. En dat was het dan.
Sindsdien werd er wel een snelheidsmeter geplaatst maar verder is er geen enkele inspanning geleverd om de
verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren. Integendeel, er komt steeds meer verkeer bij en veel autobestuurders nemen een sluipweg via de kerkweg, ook daar tegen een te hoge snelheid.
N-VA Boutersem vraagt dan ook dat de gemeente snel werk maakt om deze verkeerssituatie te verbeteren voor de
bewoners van de Smidstraat, Stationstraat & Kerkweg.
Misschien helpt het plaatsen van een flitspaal, en deze kan de gemeentekas ook meteen wat spijzen?

www.n-va.be/boutersem

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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