
Laat u vaccineren in het vaccinatiecentrum van Tienen
Inwoners van Boutersem krijgen hun prik in het vaccinatiecentrum van Tienen. Benieuwd hoe een bezoek aan het vaccinatie-
centrum eraan toegaat? Zorgverstrekker en jeugdverantwoordelijke van N-VA Boutersem Katleen Vanhelmont legt het u uit. 

Katleen, als eerstelijnszorgverstrekker mocht jij je enkele 
weken geleden als een van de eersten in het vaccinatie-
centrum aanbieden voor een prikje. Hoe verliep je bezoek? 
“Omdat ik een van de eerste mensen was die ingeënt werden, 
was ik toch best zenuwachtig. Maar eens ik aan de deur stond, 
was ik er klaar voor. De medewerkers stelden me ook meteen 
gerust. Nadat ik mijn handen ontsmet had, werd ik onthaald 
door een steward die mijn temperatuur nam en me vroeg hoe 
ik naar het centrum gekomen was. Als je met de wagen komt, 
krijg je een jeton om de parking weer te verlaten. Hierna werd ik 
doorverwezen naar het onthaalloket, waar mijn identiteitskaart 
werd ingelezen. Vandaar mocht ik doorlopen naar de box waar 
ik mijn prikje zou krijgen.”

Alles ging dus heel vlot?
“Inderdaad. Een verpleegster stelde nog wat vragen en haar col-
lega gaf alles netjes in. Na de vraag of ik er klaar voor was, kreeg 
ik mijn prikje toegediend. Ik heb het amper gevoeld. Met mijn 
vervolgafspraak onder de arm mocht ik mij verplaatsen naar de 

wachtzaal, waar ik nog een kwartiertje moest plaatsnemen. Een 
steward houdt daar een oogje in het zeil en kan bij problemen 
de aanwezige arts aanspreken voor jou. Na het ontsmetten van 
de handen ging ik met een goed gevoel naar huis. Alles was vlot 
verlopen en iedere medewerker was supervriendelijk.”

Denk mee na over de mobiliteit van de toekomst
Bent u gebeten door de mobiliteitsmicrobe? Wilt u meedenken over het mobiele Boutersem van morgen? Dat kan! 

Schepen van Mobiliteit Maarten Devroye richtte de Gemeentelijke Ruimte en Aftoetsing van Nieuwe Mobiliteit op, 
kortweg Geranimo. Geïnteresseerde burgers debatteren en wisselen van mening over de mobiliteitsuitdagingen van de 
toekomst. 

Op 6 mei om 19.30 uur komt Geranimo voor de tweede keer digitaal samen. De thema’s: ANPR-camera’s met nummerplaat-
herkenning, combi- en deelmobiliteit en schoolomgevingen. Wilt u graag deelnemen? Stuur dan snel een e-mail met uw gegevens 
naar mobiliteit@boutersem.be en u zal worden uitgenodigd. 

Hebt u vragen over uw vaccinatie in het centrum van Tienen? 
Bel dan tussen 9 en 16 uur met een medewerker op het nummer 
016 79 17 10.
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De vriendelijke medewerkers 
stellen je meteen gerust.”

Oproep 

Geranimo

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op via maarten.devroye@n-va.be.

Katleen Vanhelmont
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 9 april.



U hee�  het wellicht al gelezen via verschillende kanalen: in 2021 zult u grote veranderingen zien op het vlak van 
mobiliteit in onze mooie gemeente. Schepen Maarten Devroye licht enkele van de vele mobiliteitsprojecten toe.

2021 wordt het jaar van de mobiliteit

Overal fietspaden
Na de fietspaden in Kerkom en Willebringen 
is het tijd om verder te gaan. De schoolomgeving 
van de gemeentelijke basisschool langs de 
Kerkomsesteenweg krijgt een doorstart. De 
gesprekken over de grondinnames vlotten 
en we hopen nog voor de zomervakantie het 
aanbestedingsdossier uitgestuurd te hebben. 

Dat zou betekenen dat we na de zomer kunnen 
starten met de aanleg van de fietspaden van de 
Kerkomsesteenweg vanaf de Leuvensesteenweg 
tot aan de Lubbeekstraat. Voor de missing link 
tussen de Lubbeekstraat en de bebouwde kom 
van Kerkom zijn we het dossier verder aan het 
uitwerken. Voor de andere schoolomgevingen 
van Roosbeek en Vertrijk dienden we een subsidie-
dossier in om de knelpunten langs de gewestwegen 
op te lossen.

Maarten Devroye, 
schepen van Mobiliteit

Heeft u vragen, opmerkingen of 
suggesties voor Maarten? Mail 
naar maarten.devroye@n-va.be.

ANPR-camera’s voor trajectcontrole
Boutersem krijgt ANPR-camera’s. Die camera’s met nummer-
plaatherkenning maken trajectcontrole mogelijk. Het eerste 
traject zal tegen eind dit jaar, begin volgend jaar klaar zijn. Daar-
voor stemmen we de praktische zaken af. De plaatsing van de 
camera’s proberen we mee in te plannen met wegenwerken. 

De gemeente is hierover ook in gesprek met buurgemeenten, om 
deze trajecten letterlijk over de gemeentegrenzen heen te tillen 
waar het kan en nuttig is.

Geranimo
Op de voorpagina van dit huis-aan-
huisblad zag u ongetwijfeld onze 
oproep om deel te nemen aan Geranimo, 
de Gemeentelijke Ruimte en Aftoet-
sing van Nieuwe Mobiliteit. Dat is een 
informele vergadering van geïnteres-
seerde bewoners die brainstormen 
en debatteren over de Boutersemse 
mobiliteit of toch bepaalde aspecten 
ervan. Schepen Maarten Devroye leidt 
de bijeenkomsten in goede banen. 

“Het is ons doel om een brede kijk 
te krijgen op de mobiliteit in onze 
gemeente”, legt hij uit. “De eerste sessie 
in maart was alvast een succes. De 
volgende vindt digitaal plaats op 6 mei 
van 19.30 tot 21.30 uur. Onderwerpen 
die dan aangesneden zullen worden 
zijn onder andere ANPR, combi- en 
deelmobiliteit en schoolomgevingen.”

Wilt u deelnemen? Stuur dan een mail 
naar mobiliteit@boutersem.be met uw 
gegevens.

Smidstraat-Neervelpsestraat
In de Smidstraat en Neervelpsestraat zijn de 
nutsmaatschappijen alvast begonnen. We hebben 
er goed oog in dat de aannemer nog voor mei zal 
starten met de andere werken. Hiervoor zal nog 
een infovergadering georganiseerd worden. 

boutersem@n-va.be
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N-VA Boutersem werkt mee aan een effi ciënt afvalbeleid
Een van de volgende maanden moet Boutersem mee beslissen of het intergemeentelijke samenwerkingsverband EcoWerf, dat 
instaat voor de ophaling en verwerking van ons afval, nog eens 18 jaar wordt verdergezet. Ecowerf omvat 27 gemeenten uit 
Oost-Brabant en beheert het afval van 435.000 inwoners. De afvalrekening neemt met zo’n 720.000 euro per jaar een serieuze 
hap uit ons gemeentebudget. Tijd voor een grondige kosten-batenanalyse.

•  Dankzij het Diftarsysteem, waarbij u 
voor de afvalophaling betaalt op basis 
van gewicht in plaats van volume, 
daalde de hoeveelheid restafval per 
inwoner van 117 kg in 2013 naar 93 kg 
in 2019 voor alle gemeenten samen. Het 
Vlaamse gemiddelde is 143 kg. Boutersem
leverde slechts 89 kg per inwoner 
in. Op dit vlak doet EcoWerf het dus 
zeer goed en heeft het Diftarsysteem 
duidelijk een positief effect. Gemeenten 
met een tarifering op basis van volume 
produceren gemiddeld meer restafval. 
Een kleinere restafvalfractie is niet en-
kel beter voor het milieu, maar is ook 
goedkoper aangezien de verwerking 
van restafval een stuk meer kost dan die 
van andere fracties. 

•  Ecowerf is in vergelijking met naburige 
intercommunales niet duurder. Sinds 
2014 werden de tarieven niet meer 
verhoogd, tot 2020. Ondertussen stegen 
de kosten wel met 9,3 miljoen euro of 31 
procent en de inkomsten maar met 23 
procent. Voor de tariefverhoging vorig 
jaar maakte EcoWerf twee jaar verlies. 
In 2020 was er een zeer kleine winst van 
0,3 procent. 

•  Het tarief voor gft 
werd niet verhoogd 
en dus wordt restafval 
relatief duurder. Op 
die manier worden 
burgers gestimuleerd 
om zorgvuldiger te 
sorteren. Dat drukt 
mee de globale kost 
van ons afvalbeheer. 
Een zorgvuldigere 
inzameling kan ook 
de verwerking van 
restafval goedkoper 
maken.

•  Boutersem betaalt globaal per inwoner 
meer dan het gemiddelde van de hele 
intercommunale: 87,3 euro tegenover 
het gemiddelde van 74,7 euro in 2019. 
Dat komt vooral doordat we een pak 
meer groen- en sloopafval genereren 
dan gemiddeld. In onze landelijke 
gemeente hebben namelijk meer mensen 
een eigen huis en tuin. Deels is dit ook 
te wijten aan de uitbatingskost van het 
containerpark. Die bedraagt 118.000 
euro en voor een derde is dat een vaste 
kost, dus los van het aantal inwoners of 

het aantal bezoeken. Die vaste factor zal 
de komende jaren echter aan belang 
inboeten bij de berekening van de 
factuur. Dat zal de globale kost geleide-
lijk doen dalen.

U kan erop rekenen dat N-VA Boutersem 
grondig zal onderzoeken waar we de 
afvalfactuur van onze gemeente kunnen
verminderen en 
daarrond de nodige 
voorstellen zal doen.

Eenvoudige papierophaling dankzij gele papierbak
In 2016 stelde N-VA Boutersem op de gemeenteraad voor om de gele papiercontainer in te voeren in onze gemeente. 
Na vijf jaar is hij er en hij hee�  alleen maar voordelen:

•  Geen zoektocht naar kartonnen dozen bij de plaatselijke 
handelaars; 

•  Geen doorweekte dozen en rondvliegend papier in de 
straten, de dag van de ophaling;

•  Geen opstapeling van papierafval in onze berging in 
afwachting van de ophaling. De bak kan buiten staan;

•  Geen ongedierte dat hierdoor aangetrokken werd (zoals 
muizen);

•  Geen gesleur van deze dozen naar de straatkant de avond 
voor de ophaling;

•  Geen rugpijn voor de mensen van EcoWerf.

Sleuren met dozen: dankzij de gele papiercontainer is het verleden tijd.

Met slechts 89 kg restafval per inwoner doet Boutersem het een 
pak beter dan het Vlaamse gemiddelde.

Nicolas Bollion, 
fractievoorzitter 

www.n-va.be/boutersem
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


