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AGENDA
Nieuwjaarsborrel
15 januari van 15u tot 19u
@ gemeentelijke feestzaal

Gespreksavond
met Jan Jambon

N-VA Boutersem op koers!

11 maart
@ Buurthuis Vertrijk
In onze vorige uitgave stelden wij ons nieuwe afdelingsbestuur voor.
Zowel een nieuwe voorzitter als heel wat nieuwe bestuursleden traden
aan.

11 juliviering
9 juli
Met Lorin Parys, kandidaat-burgemeester Leuven

Spijtig genoeg heeft Guido Van Steen
voort, kinesist uit de Moffelstraat, om ge
zondheidsredenen de fakkel teruggegeven
aan Paula Baeb, die de voorbije zes jaar de
functie van voorzitter waarnam.
Met volle moed en inzet zal zij onze ploeg
leiden naar 2018. Samen, ook met Guido
die als klankbord zal blijven, gaat deze
ploeg naar de volgende gemeenteraads
verkiezing, om de nood aan Verandering
in Boutersem waar te maken.
Paula wordt als ondervoorzitter opgevolgd
door Chris Huon. Wij staan allemaal voor
u paraat.

Uit naam van de voorzitter en het voltalli
ge bestuur wensen wij u een prettig einde
jaar en een voorspoedig 2017. Wij nodigen
u en uw familie uit op onze nieuwjaars
borrel die plaatsvindt op 15 januari in de
Gemeentelijke Feestzaal. Iedereen welkom
van 15 tot 19 uur.
Graag tot dan.
Dirk Van Put
Ledenverantwoordelijke
N-VA Boutersem
Lid Arrondissements
bestuur en Partijraad.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Oproep aan inspecteur Litther!
Geachte heer inspecteur Litther,

Op u wil ik mijn (laatste) hoop stellen. Al zes jaar
klaag ik de toestand in Honsem aan. Tegenover
het bedrijf Jochmans ligt een illegaal stort dat een
heuse kolonie ratten herbergt. Deze ratten zorgen
niet enkel voor overlast bij de buurtbewoners,
maar, zoals u wel zult weten, zijn zij ook drager
van vele ziektes en dus een gevaar voor de volksge
zondheid.
Onlangs dacht ik dat mijn klachten eindelijk iets
opgeleverd hadden: Onze mensen van de gemeen
telijke technische diensten waren er aan het werk.
Waarvoor onze oprechte dank. Het bleek toen om
terechte klachten van weggebruikers te gaan, die
de wildgroei van netels en ander onkruid over het
fietspaden aanklaagden.

Beste inspecteur Litther,

Misschien kan u eens gaan kijken en acties onder
nemen die dit illegaal stort en rattenparadijs doen
verdwijnen. Op mijn klachten en vragen krijg ik al zes jaar hetzelfde antwoord: “we zullen
het eens bekijken”. Maar er gebeurt niets.
Bovendien vraag ik me ook af wie de rekening zal betalen voor het verwijderen van die
netels en onkruid? Momenteel u en ik, elke inwoner van Boutersem dus. De eigenaar
van het stuk is geen inwoner. Misschien kunnen we allemaal onze tuinen laten
verloederen, onze technische diensten komen dit dan wel opkuisen?!
Dat kan niet de bedoeling zijn, denk ik?
Wilt u alstublieft doen wat u kan?
Met ongeruste groeten,

Greta Vanden Bempt
Fractieleider N-VA Boutersem
Greta.vandenbempt@telenet.be

Boutersem en haar politiereglementen
Als het goed is, zeggen wij het ook! De aanzet om de mobiliteit binnen onze gemeente te verbeteren is
lovenswaardig. Het voorstel om constructief met meerderheid en oppositie samen te werken, is zoals het
hoort. Ook de inbreng van ons politiekorps is toe te juichen.
Echter, zoals altijd, is er een ‘maar’. Door de
hoeveelheid aan politiereglementen worden
deze wel ingevoerd maar nauwelijks gecontro
leerd. Wij kunnen dit nog begrijpen, want bij
een gebrek aan mankracht kan dit het gevolg
zijn.
Dat hierdoor echter bepaalde sluipwegen om
electorale redenen de norm 50 km/u krijgen,
is toch zeer bedenkelijk. Dat daarbij deze

Johan Gaublomme
boutersem@n-va.be

norm door velen wordt overschreden, door het
totaal gebrek aan controle (gestuurd of niet)
doet volledig afbreuk aan de inspanningen.
Wij kunnen dus enkel maar de conclusie
trekken dat sommige reglementen er zijn voor
de etalage. We roepen het gemeentebestuur
op om dit aan te pakken. Voor de veiligheid
van iedereen en niet enkel voor het gemak van
enkelen of een deelgemeente.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Gemeentefusie: ja/neen
De N-VA is voorstander van gemeentefusies en roept het
gemeentebestuur op om alvast de schroom opzij te zetten en
te beginnen praten.
Heel wat van onze bewoners liggen
niet wakker van gemeentefusies.
Een aantal herinnert zich nog
vaag de vorige fusieoperatie.
Doemdenkers waarschuwden toen
voor ontelbare negatieve effecten.
Niets was minder waar. De hele
operatie verliep vlot en was zeer snel
verteerd. Dankzij de kracht van het
middenveld en de sociale maar ook
nuchtere kijk van iedereen was dit
een zeer geslaagde ingreep.
Dit moet ons sterken om een
volgende stap te zetten waarbij
elkaar aanvoelende gemeenten
samen voor een efficiënte
dienstverlening gaan. Hoe komt
het dan toch dat slechts enkele
gemeenten dit vrijwillig aanpakken?
Waarom doen velen dat hun

neus bloedt en verzwijgen zij de
financiële voordelen van zo’n fusie?
Wij durven niet te opperen dat zéér
persoonlijke en opportunistische
redenen hier aan de basis liggen.
Zou het kunnen dat sommigen
vrezen voor hun plaatselijk mandaat
en meerderheid. Zo laten zij om
betwijfelbare redenen hun inwoners
in de kou.
Niet alleen een betere efficiëntie
maar ook een ruimer aanbod van
diensten moet wijken voor vrij
kortzichtige elementen. Dus hierbij
onze oproep: zet die schroom opzij
en begin op vrijwillige basis de
gesprekken, want nadien is het
“van moeten”!

Leo Gesp

Fietspaden? Ja, en dan graag meteen ook veilige!
In ons afdelingsblaadje van maart 2012 berichtten wij al over het gebrek van fietspaden in onze gemeente.
En zeker in de schoolomgevingen. Kijk maar eens naar de gemeenteschool: meer dan 500 kinderen lopen
daar school en er is geen fietspad. Stuur je kinderen maar eens met de fiets naar school…
Dit stond plots ook op het programma van CD&V voor
de gemeenteraadsverkiezingen. En ook sp.a pakte in haar
verkiezingsprogramma uit met het prioritair uitvoeren van
maatregelen voor veiligheid in de buurt van scholen. Maar
ondertussen zijn we al meer dan vier jaar verder.

En nu eindelijk komt er een beetje schot in de zaak. Er zouden
plannen zijn voor een fietspad langs de Kerkomsesteenweg. Een
goede zaak, vindt N-VA Boutersem!

In juni 2013 werd Boutersem nog gebuisd op het grote
fietspadenrapport van Het Nieuwsblad. Er werden op sommige
plaatsen fietssuggestiestroken aangelegd, maar dat is weggegooid
geld. Kijk maar eens naar het resultaat in de Lubbeekstraat.

Maarten Devroye

maarten.devroye@n-va.be
www.n-va.be/boutersem

