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B UTERSEM
Uitnodiging 6de
Nieuwjaarsborrel

BESTE INWONER VAN BOUTERSEM,
Nog even en er ligt alweer een jaar achter ons. En wat voor één! Het was in
meerdere opzichten een bewogen periode. Denken we maar aan mei: de verkiezingsstrijd en de daarbij behaalde resultaten, de regeringsvormingen: eerst
de Vlaamse en daarna de federale, en ga zo maar voort …
Onze mandatarissen werkten hard om tot degelijke beleidsplannen te komen, al
dan niet door iedereen geapprecieerd.
We denken dat velen met ons dezelfde nuchtere overwegingen hebben zoals wij.
We weten dat er iets moet gebeuren en veranderen om een degelijke toekomst
voor iedereen te voorzien. Dus laten we onze verantwoordelijkheid nemen om
iedereen die betere toekomst te geven.

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

Zaterdag 3 januari 2015
17u tot 22u
Buurthuis en
schoolpleinWillebringen
Iedereen is van harte welkom!!!
Klink samen met ons op het nieuwe
jaar, gezellig rond de vuurkorf.

Maar we laten de boog niet altijd gespannen staan. Af en
toe moeten we ook tijd maken om te genieten. Daarom
wensen wij jullie allemaal een deugddoend eindejaar en
een uitmuntend 2015 toe.
Wij nodigen dan ook iedereen uit op onze nieuwjaarsborrel op zaterdag 3 januari, om samen met ons het nieuwe
jaar spetterend in te zetten.
Uit naam van de mandatarissen en het bestuur

PAULA BAEB
Voorzitter
N-VA Boutersem

Met een glaasje jenever, Glühwein,
koffie, chocomelk, … en natuurlijk
warme en koude hapjes.
De toegang, drankjes en hapjes zijn
gratis!
U kan er ook kennismaken met onze
N-VA-gemeenteraadsleden,
ons
OCMW-raadslid en het plaatselijk
afdelingsbestuur, zowel van N-VA
als van Jong N-VA Boutersem.

www.n-va.be/boutersem

Vol Verwachting
voor 2015

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Vanop de gemeenteraad
De N-VA vroeg op de gemeenteraad van 27 november hoe
ver de gemeente staat met de inventarisatie en de vervanging van de oude borden ‘bebouwde kom’. Vanaf 1 juni
2015 verliezen deze oude witte borden, die het begin en
het einde van de bebouwde kom aangeven, hun wettelijkheid. Tegen deze datum dienen al de oude borden vervangen te worden door witte rechthoekige borden met
een zwart dorpssilhouet. Als de oude borden blijven
staan, zou dat kunnen betekenen dat de snelheidsbeperking van 50km/u in feite niet meer geldig is.
Schepen van Openbare Werken Christine Dejaeger (sp.a)
verzekerde ons dat de technische dienst hier volop werk

van maakt, maar een duidelijke stand van zaken kon ze ons
voorlopig niet meedelen.
Wij hopen dan ook dat al deze oude borden tijdig vervangen worden (net zoals deze aan het gemeentehuis in Vertrijk), mede omdat het plaatsen van andere verkeersborden
reeds enige tijd op zich laat wachten. Zo werd er bijvoorbeeld al in maart een gemeenteraadsbeslissing goedgekeurd voor de instelling van plaatselijk verkeer in de
Smisveldstraat en Lubbeekstraat (deel begraafplaats Butsel). Tot op heden, bijna 9 maanden na de beslissing, zien
wij nog steeds niet de nodige verkeersborden opduiken in
het straatbeeld.

N-VA vraagt aandacht voor sociale vereenzaming
De N-VA blijft zich inzetten voor een zorgzame samenleving, ook op lokaal gebied. Dat kan door de werking
van het OCMW en buurt- en wijkfeesten te ondersteunen
en door het stimuleren van gemeenschapsvorming, specifiek ter ondersteuning van sociale contacten met adviesraden.
Het OCMW voorziet in collectieve behoeften en verzekert
diensten die variëren van preventie over hulpverlening en
hulpoplossingen. Daarbij horen materiële, sociale of psychologische hulp. Er wordt dus niet alleen gezorgd voor financiële en materiële bijstand, maar een correcte en
rechtvaardige beoordeling is hier wel nodig.
Eenzaamheid wordt omschreven als een gevoel van alleen
te zijn en het ervaren van een gemis en leegte. Het kan ons
allen overkomen. Eén op de vijf Vlamingen voelt zich eenzaam. Ieder van ons heeft behoefte aan verbondenheid met
anderen in een zorgzame en warme samenleving.
Het OCMW biedt hierbij heel wat mogelijkheden. De klusjesdienst, warme maaltijdbedeling, poetshulp en gezins- en
bejaardenhulp zijn diensten die in contact staan met hulp-

behoeftigen. De mensen die er werken (h)erkennen dan ook
het best de noden en het sociaal isolement van hun mensen
en kunnen die dan ook aan de sociaal assistenten op het bureau doorgeven die dan voor eventuele hulp zullen zorgen.
Het lokaal dienstencentrum heeft ook een autonome werking die meer en meer beroep doet op vrijwilligerswerking.
Marie Rose

Denk tijdens wintermaanden ook eens aan de dieren
Vele tuinvogels hebben het tijdens de wintermaanden zeer
moeilijk om voedsel te vinden. En wanneer het vriest is
drinkwater haast niet te vinden, enkel wat dooiwater van
de straten. Maar met het dooizout is dit water echter niet
zo gezond voor de vogels. Daarom deze warme oproep aan
iedereen om voor onze vogels een vetbol op te hangen en
drinkwater te plaatsen in de tuin. Een klein schaaltje met
water op de vensterbank is al voldoende. 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. En misschien zie je ook wel een eekhoorntje dat even langskomt.
De N-VA dankt u!

boutersem@n-va.be

3 vragen aan:
GEMEENTERAADSLEDEN GRETA VANDEN BEMPT EN STIJN VAN PUT

Gezin: Gehuwd met Benno, vier kinderen, drie kleinkinderen
Hou van: Het leven
Levensmotto: Probeer zoveel mogelijk te genieten!
Favoriete muziek: Rock ‘n Roll
Leukste vakantiebestemming: Zowel de Kust als de Ardennen
Grote voorbeeld: Willy Kuijpers

Gezin: Ongehuwd/ vrijgezel
Hou van: Een fris pintje op den Bosuil
Levensmotto: Sometimes, you just Have to pick yourself up and
Carry on!
Favoriete muziek: Zeer divers: van Avicii tot Linkin Park.
Leukste vakantiebestemming: Nieuw-Zeeland (ooit …)
Grote voorbeeld: Mijn grootvader, Lode Van Put

Hoe evalueer je de eerste twee
jaren in de gemeenteraad?

Welke thema’s liggen jullie nauw
aan het hart?

Wat zou je in 2015 verwezenlijkt
willen zien in onze gemeente?

Greta

Greta

Greta

Het was het eerste jaar vooral een studieronde en een leerproces. Ik moest af
en toe aftasten wat de mogelijkheden
zijn om dingen te realiseren. Het is een
kwestie van zoeken naar oplossingen
om de financiële erfenis uit het verleden te verwerken.

Onderwijs. Mijn leuze blijft: Op onderwijs, de toekomst van onze kinderen,
mag niet bespaard worden. Op termijn
is dit zeker een besparing wat de
OCMW-uitgaven betreft.

Dat de inschrijvingsstop (wachtlijst) in
onze scholen opgelost wordt. Dat kan
zelfs goedkoop en snel, door werk te
maken van het voorstel dat werd
overgemaakt aan de schepen van
Openbare Werken en die van Onderwijs. Door de huidige eetzaal te verbouwen en bijkomende klassen te
realiseren voor de kleuters en de kinderen van de lagere school.

Stijn
Zeer interessant en leerrijk, maar ook
moeilijk. Als beginner was het een hele
uitdaging om alle teksten die op je afkwamen te begrijpen. Het is moeilijk
om als oppositie iets doorgevoerd te
krijgen. Maar dit maakt de voldoening
des te groter als er toch een punt gerealiseerd kan worden.

Stijn
Om een globaal beeld te krijgen probeer ik van alle thema’s op de hoogte
te blijven. Het financiële-economische
plaatje interesseert mij het meest alsook betaalbaar wonen in eigen gemeente, betaalbaar sporten en een
goed ondernemersklimaat.

Stijn
Dat de huidige financiële toestand van
de gemeente niet alleen verhaald
wordt op de inwoners. Daarnaast
dient de gemeente het ondernemerschap meer en beter te stimuleren. Een
actief en bedrijfsvriendelijk klimaat.

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA:

www.n-va.be/boutersem

• 13 februari:

• 7 maart

Valentijnsactie

komt
Minister
Muyters
naar
Boutersem

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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