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V.U. Paula Baeb
Smisveldstraat 20
3370 Boutersem

Nieuwjaarsborrel
Het bestuur van Jong N-VA en
N-VA Boutersem nodigen u en uw
familie van harte uit op hun derde

NIEUWJAARSBORREL
Zaterdag 7 januari 2012
vanaf 17 uur
Dorpsplein Butsel
Men kan er gratis proeven van
jenevers, glühwein,
warme chocomelk, koffie, …
en natuurlijk ook enkele
versnaperingen.
Dat alles in een aangekleed
kader met vuurkorven!
Kom mee met ons op het nieuwe
jaar klinken!
IEDEREEN IS
VAN HARTE WELKOM

N-VA Boutersem telt af naar een nieuw beleid
N-VA Boutersem
telt vanaf 14 oktober af naar de lokale
verkiezingen van volgend jaar. Hiermee wil
de partij ook aftellen
naar een nieuw en
beter beleid in haar gemeente.
Vanaf 14 oktober zal
een aftelbord de Boutersemse bevolking er
op wijzen hoelang ze
nog gescheiden zijn
van de verkiezingen.
Verkiezingen die het
politieke landschap in de gemeente zullen veranderen.
N-VA Boutersem wil met deze actie de inwoners hoop geven. Hoop op een nieuw en
beter beleid. “We willen af van die Pilatushouding en halve oplossingen! Er moet opnieuw gedacht worden in functie van de inwoners,” zegt de partij. "De huidige coalitie denkt alleen nog maar aan de postjes die ze willen na volgende verkiezingen. Ze
zijn vergeten dat ze verkozen zijn voor en door de bevolking. Wij willen de mensen
bewust maken dat dit nog maar één jaar kan en mag duren.”

N-VA BOUTERSEM
WENST U EN UW NAASTEN
EEN GELUKKIG 2012

Meer weten?
Neem ook eens een kijkje
op onze website
www.n-va.be/boutersem.

Grote Boutersemse bevraging!
Vul de enquête in op

www.n-va.be/boutersem

N-VA Boutersem wil
werken binnen een stevig gefundeerd en inhoudelijk samenhangend kader, liever dan
een beleid voeren
waarin geen lijn zit. De
partij streeft naar een
beleid dat er op gericht
is het leven van elke inwoner zo aangenaam
mogelijk te maken; een
leef-vriendelijk Boutersem.

Is Boutersem klaar voor de winter?

De N-VA vraagt zich af of de strooizoutvoorraden, na de strenge winters van de voorbije
jaren, voldoende zijn aangevuld. De partij hoopt
dan ook dat de gemeente het strooizout heeft aangekocht tijdens de zomerperiode, toen de prijs nog
laag was.
Vorig jaar waren er veel inwoners misnoegd. De
zoutvoorraad van de gemeente was verre van voldoende. Enkel voor de eerste winterprik. De kleinere
straten werden amper geruimd. Vele burgers namen
dan ook zelf de sneeuwschop ter hand. Men kon
trouwens een boete krijgen voor het niet sneeuwvrij
maken van het voetpad voor de eigen deur. Maar bitter was de pil, wanneer de sneeuwruimers uw pas
geruimde voetpad weer bedolven onder hopen
sneeuw.

duwt. Dat men dus rekening houdt met de burger
die zijn stoep sneeuwvrij maakt, alsook met de
zwakke weggebruikers.
De N-VA vraagt ook aan iedereen om voor onze
vogels een vetbol op te hangen en drinkwater
te plaatsen in de tuin. De vogels kunnen tijdens
de winter moeilijk voedsel vinden. En wanneer
het vriest is drinkwater haast niet te vinden,
enkel wat dooiwater van de straten. Maar met
het dooizout is dat water echter niet zo gezond
voor de vogels. Plaats daarom een klein schaaltje met water op de vensterbank, je zal zien dat
de vogels je hier dankbaar voor zullen zijn. Ook
onze kinderen kunnen op die manier genieten
van de vogels die komen eten en drinken. Alvast bedankt!

Ook menig autobestuurder was boos! Hij of zij moest
‘s morgens vroeg nog eerst een berg sneeuw - afkomstig van de sneeuwruimers - wegscheppen van
de oprit vooraleer naar het werk te kunnen rijden.
N-VA Boutersem hoopt dan ook dat de gemeente rekening zal houden met de problemen van vorig jaar
nu de winter voor de deur staat. Dat het de straten
sneeuwvrij en ijsvrij probeert te houden. En dat men
dan de geruimde sneeuw niet op de voetpaden

Veiligheid! Prioriteit?
Staat veiligheid nog op het lijstje ‘Nog te doen voor de verkiezingen’ van het huidige
gemeentebestuur? Laat het Butsel helemaal aan haar lot over?
Twijfels halen de bovenhand, zeker als we spijtig genoeg moet vaststellen dat gedurende
bijna twee legislaturen Butsel in de onderste lade blijven liggen is, en dat op allerlei vlakken.
In een document gedateerd op 1 oktober 2006, engageerde de toenmalig uittredende eerste schepen zich om Butsel in de toekomst een fair aandeel te garanderen in het investeringsprogramma van de gemeente.
Dat aandeel blijkt voorlopig een witte stippellijn te zijn die men heeft geschilderd in een
van de gevaarlijkste bochten van Butsel. Dat lost echter niets op, zolang je niet het fundamentele probleem van onder meer de overdreven snelheid aanpakt!
De oplossingen zijn nochtans soms bijzonder eenvoudig en betaalbaar.
Het gebrek aan voet- en fietspaden (en niet enkel in Butsel), een verlaten pastorie, een verwaarloosd dorpsplein, … staan in schril contrast
met de geleidelijke verjonging van de Butselse inwoners.
Herwaardering, actie en vooral investeringen zijn dringend nodig. De
vraag is … wanneer?

In het spoor van de Trappisten
Op 19 november 2011 vond onze eerste trappistenavond plaats. Onder leiding van bierexpert John Verbraecken maakten we een ‘academische’ rondrit
doorheen de verschillende trappisten. We hadden er
zelfs voor gezorgd dat ‘de achtste trappist’, de Monts
des Cats, aanwezig was.

Gekleed als trappistenpaters zorgde het bestuur dan
ook dat de verschillende trappisten snel en integer aangereikt werden. Onze monniken zorgden ook voor het
nodige ambachtelijk brood en artisanale kaasplankjes.
Nadien werd er lustig verder gekeuveld aan de bar met
een drankje en een kaasbordje. De vele aanwezigen hebben met volle teugen genoten van de avond en zijn allemaal veilig thuisgeraakt.

N-VA NEEMT HAAR VERANTWOORDELIJKHEID
Dat de N-VA haar verantwoordelijkheid durft te
nemen, werd nog maar eens duidelijk op de trappistenavond.
Om de aanwezigen met volle teugen te laten genieten, hadden we zelf gezocht naar ‘Bewuste Onbedronken Bestuurders’. Verschillende bestuursleden
verklaarden zich onmiddellijk akkoord om onze
aanwezigen veilig thuis te brengen.
Dat trappistenmonniken niet enkel bezig zijn met bier
brouwen, was duidelijk toen de lekkere kazen aangesneden werden.

Een actie die duidelijk aangeeft dat wij de verantwoordelijkheid voor de inwoners durven nemen;
dat wij er zijn voor de inwoners en hun veiligheid.
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VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
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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