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DESTELBERGEN-HEUSDEN
Nieuwjaarsreceptie N-VA
Destelbergen-Heusden

N-VA DESTELBERGEN BLIJFT ZICH
CONSTRUCTIEF INZETTEN

N-VA Destelbergen-Heusden
nodigt al haar inwoners uit op
haar nieuwjaarsreceptie 2015.

Wij wensen u in de eerste plaats een gezond en gelukkig 2015. Net als jullie
hebben wij ook enkele wensen en dromen. Wij willen, met jullie steun, van
Destelbergen-Heusden (terug) een gemeente maken waar het leuk leven,
wonen en ondernemen is. Zeg maar een levendige en bruisende gemeente.

De ideale gelegenheid om bij een
natje en een droogje een babbel te
slaan met uw lokale N-VA-mandatarissen en -bestuursleden en om de
beste nieuwjaarswensen over te
maken. Gastspreker dit jaar is Jan
Becaus, voormalig nieuwsanker van
Het Journaal, gecoöpteerd N-VAsenator en bestuurslid van N-VA
Destelbergen-Heusden.

De N-VA zit weliswaar in de oppositie, maar wil haar taak niet beperken tot het
louter controleren van het gemeentebestuur. Constructief voorstellen uitwerken
blijft ook in 2015 onze leidraad. Jullie vinden in dit nummer alvast een paar
voorbeelden.

Nieuwigheden
2014 was voor onze N-VA-afdeling een actief jaar met enkele nieuwigheden. Zo
organiseerden we voor het eerst een lokale familiedag. Een ideale gelegenheid
om in een losse sfeer kennis te maken met de bestuursleden en mandatarissen.
Het initiatief werd bijzonder gesmaakt en krijgt zeker een jaarlijks vervolg. Ook
de enquête die de N-VA organiseerde aan de dienstencentra over de nieuwe openingsuren van de loketten werd door de bevraagden enorm gewaardeerd.

V.U.: David De Baere - Doolaegepark 25 - 9070 Destelbergen - destelbergen@n-va.be

Betrokken burgers
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De inwoners van Destelbergen-Heusden willen nauwer betrokken worden bij het
beleid. Het gemeentebestuur organiseert af en toe hoorzittingen en infosessies,
maar tot de belangrijkste fora behoren de gemeentelijke adviesraden, zoals de
Cultuurraad, beheerraad van de bibliotheek en gemeenschapscentrum, de Jeugdraad, de Sportraad enzovoort. De N-VA moet jammer genoeg vaststellen dat het
schepencollege de adviezen van deze raden te vaak zonder motivering naast zich
neerlegt. Nochtans is die motivering een wettelijke verplichting. We zullen in de toekomst nauwer toezien dat de bestuursmeerderheid deze verplichting nakomt.
Hopelijk mag ik jullie talrijk verwelkomen op onze
nieuwjaarsreceptie op 25 januari.

ZONDAG

25

www.n-va.be/destelbergen

KOEN VAN HENDE
Voorzitter N-VA
Destelbergen-Heusden.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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DE BLOESEM:

Volwaardige alternatieve locatie voor Huis van het Kind
De N-VA is voorstander van een Huis
van het Kind, waarbij alle partners
die bezig zijn met de zorg, opvoeding
en welzijn van kinderen betrokken
zijn. Echter, de fysieke integratie van
het Huis van het Kind in de Bib in
Heusden is voor ons een brug te ver.
De N-VA stelt met de Bloesem een alternatief voor.
Een medische consultatieruimte (in de
volksmond: de weging) of een plek
voor vertrouwelijk overleg in combinatie met een openbare bibliotheek?
Voor de N-VA is dit niet te combineren
en doet dit in ieder geval afbreuk aan
de huidige bibliotheekwerking in
Heusden.
Omdat onze vraag naar een andere
locatie voor het Huis van het Kind in
dovenmansoren viel, stelde de N-VA
als constructieve oppositiepartij zelf
een oplossing voor.
De Bloesem, het gebouw rechtover
dienstencentrum De Reinaert, is een
volwaardig alternatief. Dit gebouw
heeft voldoende ruimte om alle zorg-

De N-VA schuift De Bloesem naar voor als ideale
locatie voor het Huis van het Kind

partners voor kinderen en gezinnen te
huisvesten wat de efficiëntie enkel kan
bevorderen. Door een intensievere samenwerking met onder meer verschillende diensten van het OCMW, CLB en
huisartsen in De Bloesem, zouden we
een veel ruimer doelpubliek bereiken.
Bovendien is er een goede bereikbaarheid met voldoende parkeergelegenheid, waardoor er geen enkele overlast
voor de omgeving is. Ook de nabijheid
van het Reynaertpark met speeltuin is

een pluspunt, want dit nodigt uit tot
ontmoeting en werkt drempelverlagend voor het Huis van het Kind.
De Bloesem als locatie voor Huis van
het Kind werd door de CD&V-OpenVld-coalitie zelfs niet in overweging
genomen. De N-VA zal echter dit voorstel voorleggen op de verschillende
advies- en beheerraden. Wordt vervolgd.

Wist je dat …?
… het gemeentebestuur het als een betere dienstverlening
beschouwt dat de gemeenteloketten niet langer open
zijn op zaterdagvoormiddag? Volgens de N-VA-enquête
op 8 november, was voor 60 % van de ondervraagden
de opening op dinsdagavond, enkel in het gemeentehuis te Destelbergen, een alternatief. Het vroege sluitingsuur van 19 uur vinden de inwoners door het lange
woon-werkverkeer echter niet haalbaar.
Omdat veel mensen buiten de gemeente werken, worden de namiddagopeningen, behalve op woensdag,
minder klantvriendelijk en inefficiënt ervaren.
Een goed uitgewerkt e-loket waarbij bepaalde attesten
elektronisch kunnen opgevraagd worden, werd door
80 % van de ondervraagden als positief gezien.
De N-VA wenste eerst de volwaardige uitwerking van
een e-loket alvorens de openingsuren werden aangepast.
… het boek over ‘De trage wegen’ ook beschikbaar wordt
gesteld in horecazaken en bibliotheken, en dit op onze
vraag?

destelbergen@n-va.be

… op ons aandringen, de uplighters-verlichting op het pad
van de Kollebloem zal worden vervangen wegens verblindings- en valgevaar en dat het domein ook beter zal
worden bewegwijzerd?
… onze afdelingssecretaris Dirk Robert het tot voorzitter
van het arrondissementeel bestuur heeft geschopt?
… de N-VA wenst dat ook de OCMW-infrastructuur ter beschikking wordt gesteld van lokale verenigingen?
… het gemeentebestuur geen garantie kan geven dat het tarief voor de naschoolse opvang volgend schooljaar gelijk
zal blijven, nu ’t Breughelkind de opvang overnam van
Komma?
… de N-VA aandrong op een behoeftenonderzoek over
speelpleinwerking en sportkampen om het aanbod beter
op de vraag te laten afstemmen?
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biedt extra opvangruimte aan voor senioren
Het voorbije jaar werden 20 serviceflats, een dagverzorgingscentrum en drie servicekamers gebouwd op de campus van het Kouterhof in de deelgemeente Heusden. De
N-VA-fractie in de OCMW-raad verleende volop haar medewerking om de bouwplannen en de inrichting tot een
goed einde te brengen, conform de brandveiligheid en
met de modernste communicatievoorzieningen.
• Begin januari namen 25 nieuwe bewoners hun intrek in
de nieuwe serviceflats. Het verhuren van de flats verliep
zeer vlot, want meer en meer senioren wensen hun woning te verlaten en kiezen ervoor om toch nog zelfstandig te wonen maar onder beschermend toezicht van in
dit geval de OCMW-diensten.
• In het nieuwe dagverzorgingscentrum kunnen er dagelijks tot 40 personen opvangen worden. Deze opvang is
typisch bestemd voor senioren die nog zelfstandig of met
steun van de familie en/of mantelzorger thuis wonen,
maar overdag in goed gezelschap professionele ondersteuning zoeken.
• Het OCMW van Destelbergen wil met de drie nieuwe
servicekamers de thuissituatie ondersteunen en een tijdelijk opvang/kort verblijf bieden aan senioren die daar
nood aan hebben.

De Destelbergse bevolking is sterk aan het verouderen. Om
te voldoen aan de toekomstige noden zal de N-VA-fractie
zich verder inzetten voor de broodnodige en betaalbare
opvang van onze senioren. Ook alternatieve manieren van
wonen, zoals kangoeroewoningen, nemen we onder de
loep.

Vragen of opmerkingen over OCMW-onderwerpen, contacteer onze fractievoorzitter: raymond.roels@n-va.be of
09 355 86 49

N-VA wil onderscheid tussen onderwijsnetten
wegwerken bij verhuren zalen aan scholen

Maar liefst twee gemeenteraden waren er nodig voor het
Open Vld/CD&V-bestuur instemde met het N-VAstandpunt om de huurprijs van de gemeentelijke zalen
voor alle scholen gelijk te schakelen. Nochtans is dit wettelijk verplicht en in andere gemeenten de evidentie zelf.
Bij het ter perse gaan van dit blad heeft het gemeentebestuur nog steeds niet beslist hoe ze dit in de praktijk
gaan realiseren.
Voor de N-VA is elk kind evenwaardig, in welk onderwijsnet het ook school loopt. Wanneer een school een
activiteit organiseert om bijkomend didactisch materiaal of een uitstap te bekostigen, mag de huurprijs van
de gemeentelijke zaal niet afhankelijk zijn van het onderwijsnet waartoe de school behoort.

www.n-va.be/destelbergen

Ook hier verwijst de N-VA naar de buurgemeenten die
de zalen van hun gemeenschapscentrum gratis of aan
gunsttarief ter beschikking stellen voor alle scholen op
hun grondgebied. Zowel voor de gemeentelijke als de
vrije scholen mag de huur van een gemeentelijke zaal
geen aderlating zijn. Daar zal de N-VA op toezien.
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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, Deffen
e sie, 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, Bestrijd
j ing 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 toe
o 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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