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N-VA
Nieuwjaarsborrel in
Neervelp

Kom samen met ons gezellig rond
de vuurkorf klinken op het nieuwe
jaar.

OP NAAR 2014
De dagen korten. Iedereen schaart zich rond de haard, omringd door
familie en vrienden. We mogen ons gelukkig achten dat dit kan.
Maar ook in onze gemeente is er armoede en dit op ieder vlak.
In het jaar van de herdenking van de ‘Grooten Oorlog’ roepen wij iedereen
op tot vrede en verdraagzaamheid. De roep tot “nooit meer oorlog” en
echte solidariteit blijft eeuwig jong. Wij zijn verheugd dat dit gegeven
gedragen wordt en versterkt door de herdenkingen
op Vlaams niveau maar ook in onze gemeente.

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

In naam van het hele N-VA-bestuur en haar mandatarissen wens ik u allen een prachtig 2014. Dat op politiek vlak voor Vlaanderen en dus ook voor u, uw
familie en vrienden cruciaal en hoopvol zal zijn. Dat
2014 het jaar van de verandering wordt!

Met een glaasje
jenever,
glühwein, koffie,
chocomelk, … En
natuurlijk warme en koude hapjes.
U kan er ook een praatje maken
met onze N-VA-gemeenteraadsleden, OCMW-raadslid en het
plaatselijk afdelingsbestuur.
De toegang, drankjes en hapjes zijn
op onze kosten!
Afspraak vanaf 17 uur tot 23 uur
op het pleintje in de wijk Kerkeveld
in Neervelp. Iedereen is van harte
welkom

PAULA BAEB
Voorzitter
N-VA Boutersem

Nieuwe voorzitter Jong N-VA Boutersem
Op 25 oktober 2013 vonden de bestuursverkiezingen plaats voor Jong N-VA
Boutersem. Onder begeleiding van regio-coördinator Heleen Vangeel werden
de functies al snel toegekend onder de nieuwe bestuursleden.
In het nieuwe bestuur neemt Karen Devroye (21) de taak van voorzitter op zich.
De rol van ondervoorzitter gaat naar Liesa Claeys, zij neemt eveneens de taak
van secretaris op zich. Stijn Van Put,
gemeenteraadslid, is de nieuwe
penningmeester. Tanguy Van Aelst
wordt onze lokale vertegenwoordiger van N-VA nationaal en Maarten
Devroye blijft onze communicatieverantwoordelijke.

Kersvers Jong N-VA-voorzitter Karen
steekt meteen haar tong uit tegen kanker!

www.n-va.be/boutersem

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Op de koffie bij Marie Rose
Na enige inlooptijd gaat onze verslaggever even op bezoek bij Marie
Rose Barbier. Vol energie en enthousiasme ontvangt Marie Rose
ons.
Marie Rose, je bent bijna één jaar de
N-VA-afgevaardigde in de Boutersemse OCMW-raad. Wat zijn je indrukken?
Wel, om eerlijk te zijn voelde ik me
tijdens de allereerste raad heel onwennig. Gelukkig waren er enkele informatievergaderingen, die me
stilaan de nodige bagage gaven.
Daarnaast kan je natuurlijk via de
computer decreten opzoeken en nakijken of alles wel volgens de regels
verloopt.
Tijdens de eerste vergaderingen was
ik verbaasd over de nog nooit geziene stoelendans van de sp.a en
CD&V. Die was bedoeld om, voor de
eerste maal in de geschiedenis van
Boutersem, de oppositie te weren uit
het vast bureau. Mijn voorstel om het
Vast Bureau (nutteloos en met een
grote hap uit de begroting) af te

schaffen, werd verworpen. Alleen de
vergoedingen werden gehalveerd.
Nu verloopt alles zeer vlot en tijdens
de raden is er een goede sfeer. Vanuit
het gemeentebestuur wordt er nu wel
op aangedrongen te besparen, gezien
de precaire financiële situatie van
onze gemeente. Hier wil ik volmondig constructief aan meewerken,
maar dat zal wel niet makkelijk zijn.
Door de economische crisis komen
steeds meer mensen in nood te staan.
Daarbij komen ook steeds meer
allochtonen om bijstand vragen. In
België hebben de traditionele partijen, sinds jaren aan de macht, hiervoor nog steeds geen oplossing
gevonden en de problemen maar
voor zich uitgeschoven.
Ik dacht dat je vooral nog voor één
punt aandacht hebt?
Ja, ik zou er graag voor willen ijveren
dat er ook in Boutersem voor onze
dorpsgenoten op leeftijd een plaats
zou te vinden zijn om hun oude dag
door te brengen, bijvoorbeeld in serviceflats. Ik denk dat op termijn dit

project zichzelf kan terugbetalen. Ook
aan de senioren mag er eens gedacht
worden!
We mogen ook heel tevreden zijn dat
we op vele vrijwilligers kunnen rekenen, die de professionele hulp aanvullen. Ikzelf zal altijd achter onze
mensen staan, in goede en in kwade
dagen.
Verder wens ik iedereen een zalig
kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar.
Een mooie afsluiter, Marie Rose.
“Samen staan we sterk.” Bedankt
voor de lekkere koffie!

1ste Herfstbrunch groot succes
Onze eerste Herfstbrunch die we organiseerden in het CC op 17 november was
een groot succes. De zaal zat mooi vol, het koude en warme buffet mocht er
wezen. Gastspreker van dienst was Vlaams parlementslid Piet De Bruyn. Hij
had een mooie speech voorbereid. En hij kreeg na afloop een daverend applaus
van het publiek. Als bedanking kreeg Piet van afdelingsvoorzitter Paula een
mooi geschenk.

Bijen zijn geen bijzaak!
De bijen hebben het vandaag de dag bijzonder moeilijk. N-VA Boutersem pakt
daarom in onze gemeente uit met een bijenactieplan met enkele kleine, eenvoudige maatregelen. Maar ook u kunt uw steentje bijdragen! Elke tuin, tot zelfs een
enkele bloembak kan men bijenvriendelijk inrichten. De bonte krokusbloem bijvoorbeeld is een absolute favoriet van de bijen en veel gebruikt door imkers.
Om de bijen een duwtje in de rug te geven hebben we in onze gemeente maar
liefst 500 bloembollen aangeplant op verschillende plaatsen. Ook benieuwd waar
ze staan? Afwachten tot in het voorjaar…

boutersem@n-va.be

N-VA Boutersem wil het gebruik van herbruikbare luiers stimuleren
“In meer dan honderd gemeenten bestaat er een
regeling die het gebruik van herbruikbare luiers
aanmoedigt”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Stijn Van
Put: “Zo’n premieregeling is een ideaal middel om
tegemoet te komen aan de vele jonge gezinnen in onze
gemeente.” Het voorstel van de N-VA werd op de
gemeenteraad van november door de meerderheid
afgekeurd.

Ontstaan van het idee
N-VA-bestuurslid Ivan Verbelen kreeg een tijdje geleden
het heugelijke nieuws dat hij voor het eerst vader zou
worden. Ivan Verbelen: “Ik informeerde op het gemeentehuis naar een mogelijke premie voor gezinnen die wensen
gebruik te maken van herbruikbare luiers, maar dit bestaat echter niet in onze gemeente.”

opgenomen in het bevolkingsregister (met een maximum
van 125 euro per kind).
“Er zijn alleen maar voordelen aan verboden”, zegt ook
N-VA-gemeenteraadslid Greta Vanden Bempt. “Herbruikbare luiers zijn goedkoper en beter voor de billetjes. Daarenboven zijn ze ook milieuvriendelijk. De totale afvalberg
aan wegwerpluiers bedraagt al makkelijk een ton per
kind, de verwerking hiervan kost de gemeente dan ook
handenvol geld.” Daarnaast kan Boutersem zich nog
meer profileren als milieuvriendelijke en duurzame gemeente.
De meerderheidspartijen deelden deze mening echter
niet. “Financieel niet haalbaar voor Boutersem” en “te
veel extra werklast voor het personeel” waren de redenen
van CD&V en sp.a om het voorstel niet te aanvaarden.

“Al snel kwamen we tot de conclusie dat reeds vele gemeenten een dergelijke premie aanbieden.
In een gemeente die de laatste jaren een sterke stijging
kent aan geboortes en aan de inwijking van jonge gezinnen, kan zo’n regeling dan ook niet ontbreken”, meent
Stijn Van Put.

Een spijtige zaak volgens de
N-VA en de andere oppositiepartijen: een duurzaam en milieuvriendelijk voorstel wordt
zo naar de prullenmand
verwezen.

Concreet
Wat houdt zo een reglement nu precies in? Elke ouder die
een premie-aanvraag indient, kan de helft van het factuurbedrag terugkrijgen voor elk kind jonger dan 3 jaar

Bestuurslid Ivan
met dochter Janne.
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Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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