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nodigen u en uw familie van
harte uit op haar:

4DE
NIEUWJAARSBORREL
ZATERDAG

12

Zaterdag 12 januari
2012 vanaf 17 uur
Kerkplein Butsel

januari
2013

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

Men kan er gratis
proeven van vele
soorten jenever,
glühwein, warme chocomelk,
koffie,… en natuurlijk ook
enkele versnaperingen.
Dit alles in een toepasselijk
kader met de gezellige warmte
van vuurkorven.
Kom mee met ons op het
nieuwe jaar klinken. Iedereen is
van harte welkom.

OOK BOUTERSEM
KLEURT VOLUIT KRACHTIG ZWARTGEEL
Zondag 14 oktober 2012: de verkiezingsoverwinning van
de N-VA is de grootste die ooit geboekt is sinds méér dan
vijftig jaar. In onze gemeente behaalde de N-VA voor de
gemeente bijna 15 % en voor de provincie 21 %. Nooit
steeg een andere partij sterker dan de N-VA.

GRETA
VANDEN BEMPT

Als voorzitter ben ik dan ook enorm trots om onze beide
verkozenen voor te stellen. Eerst en vooral: Greta Vanden
Bempt, penningmeester, bestuurslid en onze sterkhouder
in Vertrijk, en Stijn Van Put, onze jongerenvoorzitter uit
Butsel. Samen met het bestuur spreken wij onze dank uit
naar al onze leden, sympathisanten en kiezers.
Er wacht ons een dubbele opdracht: Eén: samen de N-VA
verder laten groeien en bloeien op lokaal vlak, met een
STIJN VAN PUT
‘echte’ oppositie, die niet alleen vlijmscherp maar ook
constructief zal zijn.
Twee: hard werken richting 2014, want dan staan we voor de opdracht om u als
kiezer terug te overtuigen. 2014 moet een nieuw keerpunt worden, dat de
Vlamingen ook in de Wetstraat geeft waar ze nu al jaren om vragen en waar ze
ook recht op hebben. Een sterke N-VA staat hiervoor garant.
De Boutersemse kiezer wou verandering. U
heeft het engagement en de inzet van de N-VA
gewaardeerd. Wij bouwen hierop verder. U kan
op ons rekenen!
Aan allen tevens een zeer prettig eindejaar en
een vreugdevol 2013.
Paula Baeb
Voorzitter

www.n-va.be/boutersem
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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 wanneer deze het
goedkoopst is.
Vorig jaar waren er veel inwoners
misnoegd. De zoutvoorraad was
verre van voldoende en volstond
enkel voor de eerste winterprik. De
kleinere straten werden amper
geruimd. Vele burgers namen dan
ook zelf de sneeuwshop ter hand.

Boete
Wie de stoep voor zijn voordeur niet
sneeuwvrij maakte, kon trouwens

een boete krijgen. Het was voor vele
inwoners dan ook een bittere pil om
te merken dat hun schoongeveegde
stoep na de passage van de
sneeuwruimer terug vol sneeuw lag.
Ook voor vele autobestuurders was
het even slikken toen ze zagen welke
berg sneeuw ze moesten
wegscheppen van hun oprit.
N-VA Boutersem hoopt dan ook dat
de gemeente rekening houdt met
deze problemen nu de winter voor de
deur staat. De straten moeten
sneeuw- en ijsvrij gehouden worden,
maar de geruimde sneeuw moet niet
zomaar op de voetpaden geduwd
worden. Vooral de zwakke
weggebruikers zijn daar de dupe van.

Vogels
Tot slot vragen wij 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 dit 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!

De Parel aan de Velpe
ligt er verloederd bij
Het domein van Kwabeek: “Parel aan de Velpe”, zou de trots en het
uithangbord van onze gemeente moeten zijn. Het beschermde
kasteeldomein in de vallei van De Velpe ligt er echter verwaarloosd bij.
Hoeveel jaren staan de twee zuilen aan de toegangspoort schots en scheef
op hun sokkels? Zelfs de gietijzeren poort, waar meer dan de helft van
verdwenen is, ligt uit haar hengels tegen de kant. Centraal voor het
gemeentehuis ligt een XVIII-eeuwse stenen kandelaar al jaren van haar
sokkel, overgroeid door mos.

Bomen gesneuveld
Ook de door stormen omgevallen bomen worden spijtig genoeg zelden of
niet vervangen. Het huidige bomenbestand moet bewaard blijven en zelfs
aangevuld worden met de boomsoorten die er de voorbije 20 jaar door
stormen gesneuveld zijn. N-VA Boutersem is van mening dat deze kleine
ingrepen door onze eigen gemeentediensten kunnen uitgevoerd worden.
Aan de mosgroei te zien ligt
deze stenen kandelaar al
jaren van haar sokkel.

boutersem@n-va.be

Geen verandering
Het beschermde domein is een rust- en ontmoetingsplaats met een grote
natuur- en erfgoedwaarde. Dit moet dan ook in de toekomst zo blijven. In
januari 2010 pakte het schepencollege uit met het plan om het beschermde
kasteeldomein in een nieuw kleedje te steken. Er werd zelfs een
ontwerper aangesteld. Maar tot op heden is er nog geen verandering te
merken of aangekondigd. Volgens het schepencollege zijn ingrepen
nauwelijks mogelijk want die worden altijd afgeremd door de dienst
Monumenten en Landschappen. Wat volgens ons ook niet de hele
waarheid is.

N-VA heeft vragen bij kostenplaatje nieuwe sporthal
niet bijgerekend. De drassige ondergrond
bleek reeds bij het grondonderzoek, maar nu
komt met af met onvoorziene meerkosten
voor de funderingspalen.

Onvoorzien?

Net voor de verkiezingen pakte het schepencollege uit
met de onthulling van de gedenkplaat voor de
eerstesteenlegging. Vooral de sp.a- fractie stond
hiermee te pronken. Volgens de N-VA was dit een pure
verkiezingsstunt. De echte eerste steen zal echter nog
niet voor de komende tijd zijn, maar de gedenkplaat
met de namen werd wel al voorgesteld, gevolgd door
een receptie. Betaald met geld van de burger.
Volgens de N-VA heeft deze nieuwe sporthal ook een
keerzijde. De sporthal zal ons jaarlijks ongeveer 210 000
geïndexeerde euro’s gaan kosten. Daarin zijn de kosten
voor het onderhoud, de uitbating, de aanleg van
toegangswegen, parking en groenverfraaiing niet
inbegrepen. Ook de extra kost voor de 400 extra
funderingspalen, wegens te drassige ondergrond, is hier

In het verleden heeft men voor hetzelfde
probleem gestaan met de bouw van de
sporthal van de school en het Cultureel
Centrum. Volgens welingelichte bronnen
staan er zelfs constant pompen water weg te
trekken uit de kelders van het CC, waardoor
deze kelders dus niet bruikbaar zijn. Dus de onvoorziene
meerkosten waren misschien niet helemaal ‘onvoorzien’.
Afwachten of de sp.a nog zal lopen pronken met de
nieuwe sporthal wanneer het nieuwe beleid de
belastingen zal moeten verhogen.

Geen tribune
Waar N-VA Boutersem ook vragen over heeft, is het feit
dat de sporthal over onvoldoende neutrale zone beschikt
rondom de sportterreinen. Dit maakt dat de sporthal voor
een aantal zaalsporten niet geschikt is voor competitie.
Als men dan toch een sporthal wilde bouwen had deze
beter wat groter mogen zijn zodat er eventueel zelfs
plaats was voorzien voor een tribune. Een gemiste kans,
volgens ons.

N-VA Boutersem ijvert voor een verkeersveilige Smidstraat en Stationstraat
De N-VA vraagt dat de gemeente dezelfde aanpassingen doorvoert als bij de realisatie in Neervelp. Deze
aanpassingen, samen met de invoering van een zone 30 en maximum tonnage van 3,5 ton komen de leefbaarheid
en verkeersveiligheid zeker ten goede.
Het oprittencomplex in Tienen ligt te ver uit de buurt. Daardoor
nemen veel voertuigen het afrittencomplex in Boutersem, waardoor
men langs de Smidstraat en de Stationstraat moet. De Smidstraat is
niet voorzien op zoveel verkeer en zeker niet op het zware vervoer.

De huidige proefopstelling werd
onlangs afgekeurd. Afwachten hoe
het komende beleid dit zwarte
verkeerspunt gaat aanpakken.

30 km/u
In een zone 30 is de snelheid beperkt tot 30 km/uur, waarbij er
meer rekening kan gehouden worden met de zwakke
weggebruikers en in het bijzonder met onze kinderen. Bij een
snelheid van 30 km/uur is het gevaar op ongevallen ook
aanzienlijk kleiner. Daarenboven wordt de uitstoot van
uitlaatgassen ook sterk verminderd.
Door de invoering van deze maatregelen zullen vele
autobestuurders kiezen voor het afrittencomplex in Tienen, dat rechtstreeks uitkomt op de ring en verbinding
geeft met grote gewestwegen. Daarmee zal de dorpskern van Vertrijk sterk ontlast worden.

www.n-va.be/boutersem

De
verandering
voortzetten
Geef
de verandering

een stem

Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
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N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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