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DESTELBERGEN-HEUSDEN
Nieuwjaarsreceptie N-VA
Destelbergen-Heusden
De lokale N-VA afdeling nodigt
alle inwoners van Destelbergen en
Heusden uit op haar
nieuwjaarsreceptie 2014.
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
Peter Dedecker, kuitenbijter,
dossiervreter en volksvertegenwoordiger in de Kamer.
Zondag

V.U.: David De Baere - Doolaegepark 25 - 9070 Heusden - destelbergen@n-va.be
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2014!
Traditioneel wil ik starten met iedereen een gelukkig en gezond 2014 toe te
wensen. Het is misschien een cliché, maar een goede gezondheid is toch het
begin van alles. Om mijn wensen ook persoonlijk te kunnen overbrengen,
nodig ik jullie graag uit op onze nieuwjaarsreceptie. Zoals gewoonlijk
organiseren we die op de laatste zondag van januari, met dit jaar als
gastspreker Kamerlid Peter Dedecker. Peter heeft ons beloofd om een korte
stand van zaken te geven in het ACW/Belfius-dossier.
Verderop in dit nummer bekijken we ook de beslissingen die genomen werden
bij de bouw van het nieuwe dagverzorgingscentrum en van de serviceflats. Het
retributiereglement van het nieuwe sportpark Bergenmeersen wordt tegen het
licht gehouden. Ook de keuze van de locatie van “het huis van het kind” en de
beslissingen in verband met de speelpleinwerking Tureluur komen verder aan
bod. Zoals u ziet blijven we ook in 2014 alle dossiers
zowel via de gemeenteraad als de OCMW-raad op de
voet volgen. Niet door enkel kritiek te leveren, maar ook
door alternatieven en oplossingen voor te stellen.

DURE PRESTIGEPROJECTEN
Ook in het verleden werkten we steeds op deze manier.
Onze tussenkomsten waren talloos wanneer er nog
maar eens een duur prestigeproject (dienstencentrum
Heusden, Kollebloem, sportpark Bergenmeersen, ... )
KOEN VAN HENDE
voorzitter N-VA
werd opgestart. Toen al vreesden we dat deze projecten
Destelbergen-Heusden
financieel niet haalbaar waren. We hoopten steeds dat de
meerderheid zich niet enkel zou richten op besturen maar ook vooruit zou zien.
Helaas, om de financiële situatie recht te trekken, kwam men nu met verschillende ‘oplossingen’: verhoging gemeentebelastingen, verhoging opcentiemen,
betalende middagopvang, verhoging prijzen voor sportkampen en speelpleinwerking, ... Dit kunnen we niet aanvaarden!
Op nationaal vlak wordt zondag 25 mei
2014 een belangrijke afspraak. Na het
congres eind januari zal iedereen namelijk kennis kunnen maken met onze visie
op Vlaanderen, België en Europa!
Ik wens iedereen nogmaals een gelukkig
en gezond 2014 en hopelijk mag ik jullie
talrijk verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie.

www.n-va.be/destelbergen

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA vraagt aandacht voor vergrijzing
Na jaren van plannen maken en bijsturen startte men op
7 december met de bouw van 20 serviceflats, een dagverzorgingscentrum voor 30 personen en drie kamers
voor kortverblijf. Het einde van de bouwwerken is
voorzien voor einde 2014.
De rekening:
€ 1 650 000 voor het OCMW (lening voor 30 jaar!)
€ 3 004 710 Voor Service Invest NV
= Totale kostprijs van € 4 654 710

Het OCMW staat via een lening in voor de financiering
van het dagverzorgingscentrum en kortverblijven. Die lening wordt gedragen door het gemeentebestuur, wat ze
maandelijks doorrekenen aan het OCMW, zo’n 80 000
euro per maand voor de volgende 30 jaar! In ruil voor
deze financiering verkoopt het OCMW het voetbalplein
naast het Jeugd- en gemeenschapscentrum (JGC) aan het
gemeentebestuur.

Onvoldoende capaciteit
De N-VA-fractie stemde negatief over deze transactie. We
stellen immers vast dat de huidige twee woonzorgcentra
Kouterhof en Panhuys onvoldoende capaciteit hebben om
de noden van de toekomst te dekken. De N-VA ziet dan
ook het voetbalterrein als de ideale locatie voor een nieuw
woon- en zorgcentrum.

Sporten in sporthal Bergenmeers wordt peperduur
Het gemeentebestuur had twee
gemeenteraden nodig om het
reglement voor het gebruik van
sportpark Bergenmeers erdoor te
drukken. In een eerste poging bleek
er zelfs binnen de Open Vld
onenigheid over het bevoordelen
van tennisclub RACSO. Toen de
N-VA ook wees op het verplichte
inwinnen van advies van de
sportraad werd het agendapunt
verdaagd.
Helaas gaf de tweede poging om het
reglement bij te sturen niet echt veel

beterschap, integendeel. De N-VAfractie deelde de grieven van de
sportraad. De nieuwe gebruikstarieven zorgen namelijk voor een aderlating bij de lokale sportclubs.
N-VA-fractieleider Wim Raman hield
een pleidooi om de tariefverhogingen
in de tijd te spreiden.

Dovemansoren
Voor de N-VA is het van het grootste
belang dat de gemeente de clubs met
een grote jeugdwerking tegemoet
komt. Zo stelde onze fractie voor om
te werken met een plafondbedrag

voor deze clubs, goedkopere daluren
en weekendtarieven. Zelfs de mogelijkheid voor het toekennen van een
korting aan clubs met sportende
jeugd, viel in dovemansoren.

Geen onderscheid niet-inwoners
Waarom wordt er geen onderscheid
gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van onze gemeente bij de
tarifering? Een onderscheid dat de
gemeente wel maakt bij het verhuren
van andere gemeentelijke zalen. En
wat met de huidige sporthal Kristalbad? Volgens de sportschepen zullen
alle activiteiten moeten verhuizen
naar Bergenmeers. Waarop de N-VA
voorstelde om met de verkoopopbrengst van Het Kristalblad alsnog de
lokale sportverenigingen financieel
tegemoet te komen.

Volmondig afgekeurd
Al onze constructieve suggesties ten
spijt, negeerde de coalitie zowel de
oppositie als het advies van de sportraad. De N-VA keurde het tariefreglement volmondig af. Onze afdeling zal
blijven ijveren voor een bijsturing die
onze sportverenigingen en individuele sporters geen financiële kater bezorgen.

“De N-VA blijft ijveren voor een regeling
die sportverenigingen en sporters geen
ﬁnanciële kater bezorgt.”

destelbergen@n-va.be

Schildpad Tureluur wordt melkkoe
Onder het mom van administratieve vereenvoudiging besliste het
gemeentebestuur om de kortingssystemen voor speelpleinwerking/
sportkampen Tureluur af te schaffen. Feit is echter dat er nog heel wat
tegoedbonnen en meerbeurtenkaarten in omloop zijn voor de
speelpleinwerking of sportkampen. Deze vervallen allemaal eind 2014.
Omdat het college niet echt duidelijk was over hoe dit naar de inwoners
zou gecommuniceerd worden, willen we u via deze weg al waarschuwen.

Korting ontzegd
Als klap op de vuurpijl besliste de Open Vld/CD&V-coalitie om pas 20 euro
uit te betalen wanneer u een meerbeurtenkaart indient die minstens 10 van
de 20 stempels bevat. N-VA-gemeenteraadslid Eva Rombaut klaagde dit
aan, en stelde de terechte vraag waarom deze laatste terugbetaling aan de
gezinnen niet gebeurt volgens het werkelijk aantal stempels. Ook hier werd
administratieve rompslomp als argument gebruikt om de gezinnen de
korting te ontzeggen waar ze recht op hebben.
Na het invoeren van spectaculaire belastingverhogingen, zijn opnieuw de
gezinnen het doelwit van het gemeentebestuur. Alsof het invoeren van
betalende binnenschoolse opvang nog niet voldoende was, moet nu ook de
korting van buitenschoolse opvang er aan geloven!

“Huis van het Kind”? Ja, maar niet in de Bib van Heusden
In juni vorig jaar stemde het Vlaams Parlement een decreet, dat de oprichting voorziet van een “Huis van het
Kind”. Hierdoor kan men een samenwerkingsverband realiseren van alle lokale actoren op het gebied van
preventieve gezinsondersteuning. Een nobel initiatief waar de N-VA zich volledig kan achter scharen.
Nu blijkt echter dat de Open Vld/CD&V-coalitie dit decreet met bijhorende subsidie wil misbruiken om het
bibliotheekfiliaal in Heusden te transformeren tot het “Huis van het Kind”.
N-VA-gemeenteraadslid Mia Vantomme vertolkte het standpunt van onze fractie. “Wil deze coalitie ons echt
doen geloven dat baby’s in alle staten, wachtend op een prik bij “Kind en Gezin”, perfect passen in een bib-filiaal?
Een wachtzaal, lokaal voor de verpleegster, consultatieruimte voor de dokter, bureau van de kinderopvangdienst,
enzovoort. Dit alles in de beperkte ruimte
van de bib in Heusden, betekent dat in de
praktijk de bibliotheek in Heusden zal verdwijnen”, aldus Mia.

Domein De Kollebloem
De N-VA pleit dan ook voor een andere locatie van “Huis van het Kind”. Waarom niet de
faciliteiten op domein De Kollebloem gebruiken voor dit doeleinde? De zaal aldaar
kampt immers met een ondermaatse bezettingsgraad, het prijskaartje van 2,4 miljoen
euro onwaardig. Daarnaast zal de N-VA blijven ijveren voor een volwaardige bibliotheek
in Heusden.

www.n-va.be/destelbergen

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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