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Zondag 31 januari 2016 
Van 11 tot 13 uur

Zaal De Parel (polyvalente zaal)
Steenvoordestraat 13, Heusden

De laatste zondag van januari is 
traditioneel de dag waarop onze 
N-VA-afdeling alle inwoners van 
Destelbergen en Heusden uitnodigt op 
haar nieuwjaarsreceptie.

De ideale gelegenheid om bij een 
natje en een droogje een babbel te 
slaan met de lokale mandatarissen en 
bestuursleden en om de beste 
nieuwjaarswensen over te maken. 

Gastspreker dit jaar is Anneleen 
Van Bossuyt, Europees Parlementslid 
voor de N-VA.

Vaarwel 2015, welkom 2016!
Ook dit jaar heb ik het genoegen 
om u het allerbeste te wensen voor 
2016. Samen met u hoop ik op veel 
vreugde en een goede gezondheid. 
De N-VA-fractie zal in 2016 alvast 
verder constructief oppositie 
blijven voeren.

Zo drongen we al lang sterk aan om 
spoed te zetten achter het dossier 
‘Kwartier Beervelde’. De meerder-
heid bleef dit immers maar uitstellen. 
Toen in 2015 het dossier eindelijk 
werd afgerond, was de prijs opgelo-
pen tot 1,65 miljoen euro. Dat is 
300 000 euro meer dan begroot.

Bij andere voorstellen verwijst het 
college steevast naar een ‘globaal 
plan’. De leegstand in de Tramstraat 
zou opgelost worden door een 
‘globaal beleidsplan lokale economie’ 
en de invoering van een parkeerkaart 
voor zorgverstrekkers past in een 
‘globaal beleidsplan mobiliteit’. 
De N-VA is van mening dat halfweg 
de legislatuur de tijd van plannen 
voorbij hoort te zijn. Het is stilaan 
tijd voor beleid.

NOG VEEL WERK AAN DE WINKEL
Er staan de komende jaren nog be-
langrijke dossiers op de agenda die 
een grote impact zullen hebben op het 
leven in Destelbergen en Heusden:

•  het langverwachte mobiliteitsplan;
•  het aansnijden van verschillende 

verkavelingen;

•  de verbetering van de 
dienstverlening;

•  Het fi nanciële beleid van onze 
gemeente en van het OCMW.

Zeker dat laatste wordt een grote uit-
daging. De meerderheid wil in 2017 
namelijk zowel de personenbelasting 
(-2,8 procent)  als de gemeentelijke 
opcentiemen (-7,5 procent) laten 
dalen. Dat juichen we natuurlijk toe, 
maar we zijn niet vergeten dat enkele 
jaren geleden, tegen de verkiezings-
beloftes in, de personenbelasting met 
meer dan 18 procent en de opcen-
tiemen met net geen 75 procent zijn 
gestegen.

Ook wil ik afscheidnemend OCMW-
raadslid Piet Velghe bedanken voor 
zijn lange staat van dienst. Bedankt 
ook aan de inwoners die onze Music 
for Life-actie steunden door het aan-
kopen van kerstkaarsen. Meer dan 
500 euro bracht dit op voor de vzw 
Bednet. Ten slotte nodigen we u 
allemaal uit op onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie.

Tot dan !

www.n-va.be/destelbergen

N-VA NIEUWJAARSRECEPTIE

DESTELBERGEN-HEUSDEN
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nieuwjaarsreceptie.nieuwjaarsreceptie.

Koen Van Hende
Voorzitter N-VA 
Destelbergen-Heusden
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Op de gemeenteraad van juni vroeg raadslid 
Rombaut een halfjaarlijkse tussenstand van het 
financiële beleid in de gemeente, om dit te kunnen 
vergelijken met de voorziene begroting en om die 
eventueel bij te sturen via een besparingsplan. 
Het gemeentebestuur had hiervoor tot september 
de tijd. Op de eerste gemeenteraad na het verlof 
werd hierover echter met geen woord gerept. 

Hieruit groeide het vermoeden dat het 
cijfermateriaal niet bestond. Dat wijst erop dat het 
interne controlesysteem niet functioneert. Dit is 
nochtans een essentieel punt voor de goede werking 
van de gemeente met het oog op transparantie over 
de gebruikte middelen.

VAGE ANTWOORDEN OVER NIET UITGEVOERDE 
MAATREGELEN

In oktober ontvingen we dan toch het late 
vakantiewerk. Bij sommige grote posten werd 
een aanvaarbare uitleg gegeven over waarom de 
opbrengsten en uitgaven niet de verwachte 
50 procent van het budget omvatten. Voor andere 
zaken werden de verwachtingen niet ingelost. 
Hiervoor kwam er geen uitleg over het nog niet 
uitvoeren van bepaalde maatregelen in het midden 
van het jaar. 

Vragen in verband met investeringen aan 
gemeentegebouwen, onderhoud en aanleg van 
wegen en fiets- en voetpaden konden pas op de 
gemeenteraad aan de bevoegde schepen worden 
voorgelegd, maar werden zwak beantwoord.

De N-VA-fractie wil erop letten dat er niet meer 
wordt uitgegeven dan voorzien. 
Maar als er bepaalde zaken 
vooropgesteld worden, moeten 
die ook uitgevoerd worden, 
in het voordeel van de burger. 
Ten slotte bleef onze vraag 
omtrent eventuele besparingen 
onbeantwoord.

Een discussie over asiel, migratie en andere Europese thema’s

Donderdag 18 februari 2016
Aanvang: 20 uur
Deuren: 19.30 uur
JGC, Kerkham 13F, Destelbergen

Kan Europa de nodige solidariteit, politieke wil en moed opbrengen om de 
uitdagingen aan te gaan? Karel De Gucht, gewezen Europees commissaris 
(Open Vld), en Sander Loones, Europees parlementslid (N-VA) treden in 
debat.

Inkom gratis, met aansluitend een glaasje.

Zwerfvuil is in onze gemeente 
een hardnekkig probleem. 
We worden hier allemaal mee 
geconfronteerd. Vandaag is 
het voor de vrijwilligers bij de 
jaarlijkse opkuisacties en het 
gemeentepersoneel dweilen met 
de kraan open. Onze fractie wil in 
de gemeenteraad blijven ijveren 
voor een proactief beleid tegen 
zwerfvuil en sluikstorten.

DESTELBERGEN HELEMAAL 
SCHOON

‘Destelbergen helemaal schoon’ 
heet de actie waarbij vrijwilligers 
jaarlijks de openbare reinheid in 
onze gemeente een duwtje in de 
rug geven. Maar welk beleid voert 
het gemeentebestuur om zwerfvuil 
en sluikstorten te voorkomen? 
Om het probleem in uw gemeente 

in kaart te brengen bevroegen 
verschillende gemeenteraadsleden 
van de N-VA-fractie de 
verantwoordelijke schepen van 
Leefmilieu.

DUIDELIJKE CIJFERS OVER 
AFVALBERG ONTBREKEN
David De Baere: “Pas op 
aandringen van onze fractie 
ontvingen we cijfers over hoeveel 
zwerfvuil of gesluikstorte massa 
onze gemeente jaarlijks moet 
verwijderen. Over de periode 
voor 2014 zijn er geen gegevens. 
Hierdoor weten we niet hoe dit 
afvalprobleem evolueerde in 
onze gemeente. Welke zijn de 
risicogebieden voor zwerfvuil 
en sluikstorten? Zelfs het aantal 
klachten dat hierover binnenkomt 
bij IVAGO is de bevoegde schepen 
onbekend. Meten is nochtans 
weten en de eerste aanzet voor een 
proactief beleid.”

BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN
Dora Van Lyssebettens:  
“Verstedelijkt gebied zoals het 
Eenbeekeinde is extra gevoelig 
voor dit probleem. Vandaag 

zien we hoe dit zwerfvuil een 
aanzuigeffect heeft en de voorbode 
is van sluikstorten. Respect 
voor de inspanningen van onze 
gemeentelijke diensten, die telkens 
achteraf moeten opdraven, is nodig. 
Voorkomen zou beter zijn dan 
genezen.”

BETERE COMMUNICATIE IS NODIG 
Renaat De Sutter: “Niet alleen 
zwerfvuil is nefast voor de 
openbare reinheid. Het verkeerd 
aanbieden van huisvuil zorgt 
ervoor dat vuilzakken achter 
blijven. Bij grote IVAGO-broer Gent 
zien we dat er extra inspanningen 
geleverd worden op het vlak van 
communicatie naar de inwoners 
van bepaalde wijken. Gerichte 
communicatie en toezicht zouden 
ook bij ons geen overbodige luxe 
zijn.”

Om het aangenaam wonen in 
uw gemeente te behouden, blijft 
‘Destelbergen helemaal schoon’ de 
ambitie van de N-VA. U kan ons 
altijd contacteren bij verdere vragen 
of opmerkingen. 

Als lid van de gemeenteraad maakt raadslid 
Rombaut deel uit van de schoolraad te Heusden. 
Hierdoor zat zij mee aan tafel met de directie van 
de Sportbasisschool Heusden en de dienst Mobiliteit 
om zich over de vraag te buigen of de Postlaan een 
schoolstraat kan worden.

Door de grote bouwwerken zijn de speelplaats en 
refter momenteel niet toegankelijk. De gemeente 
onderhandelde daarom met BPost om het oude 
postgebouw te mogen gebruiken voor eet-, speel- en 
sportmogelijkheden. Hierdoor huist de speelplaats 
tijdelijk op de oude parking van de BPost. 

SCHOOLSTRAAT IS VEILIGER EN RUSTIGER
Omdat er al parkeermoeilijkheden waren in de 
straat, stelde raadslid Rombaut voor een schoolstraat 
in te richten. Dit idee kwam er na bespreking in de 
mobiliteitscommissie voor een mogelijke schoolstraat 
in Destelbergen (het deel van de Kerkham aan VBS 
Wonderwijs). 

De verdere uitwerking met eenrichtingsverkeer en 
gemachtigde toezichters zorgt voor een veilige plaats 
voor fietsers en voetgangers in de Postlaan. Zo wordt 
de schoolomgeving rustiger en veiliger. 

Op een latere mobiliteitscommissie werd ook de aanzet 
gegeven om het deel van de Kerkham rond de O.L.V.-
ter-Sneeuwkerk aan te passen naar een schoolstraat. 
Het principe van een schoolstaat is dat de straat 
gedurende een half uur aan het begin en het einde van 
een schooldag wordt afgesloten voor verkeer.
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OCMW-raadslid Piet Velghe neemt  na 15 jaar afscheid van de gemeentepolitiek. 
Op 1 januari droeg hij zijn mandaat over. Namens de lokale afdeling wensen we hem 
uitdrukkelijk te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de partij. Het gaat jou goed Piet!

Senator Jan Becaus  nam nog eens de journalistieke rol op zich tijdens een gesprek met 
Piet, in een overzicht van zijn carrière. Het volledige interview kan u lezen op onze 
webstek.

N-VA blijft ijveren voor gezond en transparant fi nancieel beleidWat nu, Europa?

Zwerfvuilbeleid in Destelbergen onbestaande

Een veilige schoolomgeving
voor elk kind

Bedankt, Piet!

www.n-va.be/destelbergendestelbergen@n-va.be

Eva Rombaut,
gemeenteraadslid
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