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n-VA luistert naar u

2016 was in veel opzichten een bewogen jaar. In ons land hebben de aanslagen in Brussel en de nooit geziene 
vluchtelingenstroom onze economie geen deugd gedaan. Maar dankzij de inzet van onze federale ministers 
en staatssecretarissen werd en wordt er op deze uitdagingen krachtdadig gereageerd.

Ook lokaal willen we voor al onze inwoners het leven aangenamer 
maken. Dit doen we voornamelijk door te luisteren naar jullie 
bezorgdheden. Zo legden we in februari ons oor te luisteren in de 
Wellingstraat, waar de buurtbewoners hun opmerkingen en eigen 
voorstellen aan ons kwijt konden. 

In maart applaudisseerden we voor de grote en kleine fietsers 
tijdens de derde nationale Applausdag voor Fietsers. In maart 
ontstond er plots opschudding over het al dan niet afschaffen van 
de zondagsrust. Voor de N-VA kon daar geen sprake van zijn.

Diezelfde maand kon ook de door Ivago georganiseerde actie 
‘Destelbergen helemaal schoon’ op onze steun rekenen. De N-VA 
ging samen met heel wat vrijwilligers op zwerfvuiljacht in het 
Eenbeekeinde. De buit was, jammer genoeg, veel te groot.

Het Eenbeekeinde werd dit jaar ook te lang geplaagd door  
wegenwerken. De slecht afgestelde verkeerslichten aan de  
werfzone zorgden op sommige dagen voor ellenlange files.  
Gelukkig kon deze situatie, na onze tussenkomst, net voor de 
paasvakantie rechtgezet worden.

2016 was ook het jaar van het woonbeleidsplan. Jaren van plannen 
resulteerden in een goede analyse en de pijnpunten werden bloot-
gelegd. Maar concrete acties hebben we tot op de dag van vandaag 

nog niet gezien. In plaats van zelf de handen uit de mouwen te  
steken, wachtte men, ook hier, op de initiatieven van anderen. 
Deze houding werd ook aangenomen, ondanks herhaaldelijk  
aandringen van de N-VA, in het dossier rond de Pius X-kerk.  
Zo er is nog altijd geen zicht op een extra ruimte om een buurt-
werking uit te bouwen in deze drukbevolkte buurt.

Constructief oppositie voeren, houdt ook in dat we concrete  
voorstellen op tafel leggen. Zoals de toegankelijkheidsprijs  
voor handelszaken in onze gemeente. Die kan onze lokale  
handelszaken stimuleren om hun zaak toegankelijker te maken 
voor personen met een beperking. Of het herbekijken van de 
verkeerssituatie op Heusdendorp, waar we een belangrijk aandeel 
hadden in het definitieve ontwerp.

samen klinken op het nieuwe jaar!
Naar jaarlijkse gewoonte wordt u van harte uitgenodigd op onze  
nieuwjaarsreceptie. Zoals steeds vindt die plaats op de laatste zondag  
van januari. Op 29 januari verwachten wij u vanaf 11.30 uur in  
basisschool De Parel (Steenvoordestraat 13 in Heusden) voor een  
hapje en een drankje, aangeboden door het bestuur. 

Gastspreker dit jaar is Elke Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke  
Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid.

“We zaten in 2016 niet stil. Dit is natuurlijk enkel 
mogelijk omdat ik kan rekenen op  
een enthousiaste bestuursploeg!  
Ik wil hen van harte bedanken.

Voorzitter Koen Van Hende

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

n-VA  Destelbergen- 
Heusden wenst iedereen 
een fantastisch 2017!
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Alweer een succesvol eetfestijn!
Vrijdagavond 21 oktober liep het JGC loopt aardig vol voor ons jaarlijkse eetfestijn. De ideale gelegenheid om een 
babbeltje te slaan met de 
gemeenteraadsleden, OCMW-
raadsleden en bestuursleden. 

Het uitgebreide buffet en de 
visschotel kunnen de aanwezigen 
bekoren en dat smaakt naar meer. 
Graag tot volgend jaar dus, voor 
een volgende editie.

n-VA quizt op de  
gemeente
Dat onze lokale 
afdeling een team 
is, met een hart 
voor de gemeente, 
is niets nieuws. 
Dus steken we 
als quizploeg ook 
graag eens de 
koppen bij elkaar 
en met succes. 
Zowel op de 
‘Kwies je kwiek 
#GO 9070’ als 
op de jaarlijkse 
Chiroquiz be-
haalde de N-VA-
ploeg telkens een podiumplaats.

Aanpassingen verkeerssituatie Heusdendorp
Naar aanleiding van een kleine aanpassing op de parking van Heusdendorp (verleggen van  
een parkeerplaats voor mindervaliden) werd in de Mobiliteitscommissie de onveilige  
verkeerssituatie van Heusdendorp zelf besproken. Op spitsuren veroorzaakt het autoverkeer  
op en rond de parking en in de richting van de school in de Steenvoordestraat meermaals 
gevaarlijke situaties. 

Zowel voetgangers als fietsers moeten tussen de auto’s slalommen, zelfs het zebrapad kan soms 
niet meer gebruikt worden. Dankzij de goede verstandhouding in de commissie kon onze fractie 
haar bevindingen en visie delen bij het zoeken naar een oplossing. De nieuwe verkeerssituatie zal 
na verloop van tijd geëvalueerd worden.

Parkeerkaart 
voor zorg- 
verstrekkers
Het N-VA-voorstel rond 
een aangepast parkeer-
beleid in de blauwe zones 
voor de zorgverstrekkers 
kan steeds op meer bijval 
rekenen. 

De bevoegde schepen heeft 
het voorstel van raadslid 
Anciaux aanvaard en het 
wordt op een volgende 
gemeenteraad behandeld. 
Ondanks de belangrijke 
voordelen, focust de CD&V 
zich echter op mogelijke  
nadelen of misbruiken.

bedankt, gaby en succes, Marc!
Sinds oktober zetelt Marc Boxstaele in de gemeenteraad als  
opvolger van Gaby Kerckaert Geldolf. Marc is geboren en getogen in 
onze gemeente. 

Hij is een 53-jarige transportmanager en 
vader van drie kinderen. Politiek was hij al 
actief binnen de lokale Volksunie-afdeling. 
Sinds 2002 zetelt Marc dan ook in het bestuur 
van N-VA Destelbergen Heusden. Hij verte-
genwoordigt de partij in de PWA (plaatselijk 
werkgelegenheidsagentschap), zetelt in de 
Deontologische Commissie en is ook lid van de 
Commissies Ontwikkelingssamenwerking en 
Afvalpreventie.

“Jonge mensen uit onze gemeente, die hier 
hun wortels hebben, ook later een betaalbare 
woning in Destelbergen of Heusden kunnen 
garanderen. Dat is voor mij de uitdaging”, zegt 
kersvers gemeenteraadslid Marc Boxstaele.

 Uw opmerkingen zijn steeds welkom bij één van de Mobiliteitsraadsleden:  
eva rombaut, Wim raman en emmanuel Anciaux.
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gemeentelijke toegankelijkheid schiet tekort
“Uit de grote gemeentetest van het Nieuwsblad en De Gentenaar bleek dat er nogal wat schort aan de toegankelijkheid voor 
mindervaliden in onze gemeente. Destelbergen scoort maar 6/10 en een echt beleidsplan is er dan ook niet”, stelt raadslid 
Rombaut. Bovendien zijn mindervaliden niet enkel personen in een rolstoel. Het betreft ook ouderen die een wandelstok of een 
rollator nodig hebben om zich te verplaatsen en ook jonge ouders met kinderwagens. 

Daarom vraagt de N-VA aandacht voor 
vier zaken: 
� de gemeente moet erop toezien dat 

de eigen gebouwen voor iedereen 
makkelijk toegankelijk zijn.

� een tweejaarlijkse prijs voor de 
toegankelijkste zaak van onze 
gemeente. Zo kunnen zelfstandigen, 
ondernemingen en vrije beroepen 
gesensibiliseerd worden om hun zaken 
toegankelijker te maken. 

Later kan dit misschien ook 
uitgebreid worden naar sport- en 
cultuurverenigingen die hun gebouw 
aanpassen. 

�het invoeren van een lokale 
toegankelijkheidstoets bij grote bouw- 
en verbouwprojecten.

�organiseren van een jaarlijkse 
knelpuntenwandeling om te kijken of 
het openbaar domein vrij toegankelijk 
en obstakelvrij is. Dat kan dan ook 
gekoppeld worden aan de dag van de 
trage wegen. 

Voor raadslid Van Lyssebettens moeten 
niet alleen de gebouwen maar ook heel 
wat voetpaden aangepast worden. Die zijn 
vaak te hoog en een echt struikelblok voor 
minder mobiele personen. De bevoegde 

schepen wil daar werk van maken. Zodra 
er een nieuwe zebrapad moet worden 
aangelegd of worden verplaatst, worden de 
boordstenen verlaagd.

begraafplaatsen Destelbergen 
en Heusden eindelijk onder 
handen genomen
Nadat raadslid Eva Rombaut de miserabele toestand 
van beide begraafplaatsen aankaartte op de  
gemeenteraad van september en het kerkhof van  
Destelbergen een troosteloze 2/10 scoorde in de test 
van Het Nieuwsblad, beloofde de bevoegde schepen 
beterschap. 

Eind oktober, 
net voor Al-
lerheiligen en 
Allerzielen, lagen 
beide begraaf-
plaatsen er bij 
zoals het hoort: 
net en verzorgd. 
Met dank aan de 
groendienst. Toch 
is er nog werk aan 

de winkel. Het bevoegde personeel zou zich volledig 
moeten kunnen toeleggen op zijn taak, in plaats van 
ook op andere diensten te moeten meedraaien.

restafvalophaling wordt opnieuw duurder
Raadslid Raman kaartte de prijsstijging van de restafvalophaling aan. Met de laatste prijs-
verhoging tot drie euro per ophaling voor restafval, betaalt een doorsnee gezin gemiddeld 
25 euro meer voor het huisvuil dan in 2013. Ook de PMD-zakken zijn intussen betalend.
Daartegenover staat de beperkte verlaging van de forfaitaire huisvuilbelasting (gekend als 
aanvullende belasting) van 62,50 euro naar 50 euro.
Het college dweept met het principe ‘de vervuiler betaalt’ maar laat haar inwoners hier 
maar voor 50 procent van genieten.

een warm hart voor de 
Warmste week
Net als vorig jaar steunde N-VA  
Destelbergen-Heusden Music For Life  
van Studio Brussel.

De verkoop van windlichtjes bracht maar 
liefst 300 euro op ten voordele van de vzw 
Pinocchio. Deze vzw behartigt de belangen 
en het welzijn van kinderen en jongeren met 
brandwonden. Daarbij draagt ze ertoe bij om 
het brede publiek te sensibiliseren voor de 
problematiek van brandwonden bij kinderen 
en jongeren. Meter van deze vzw is Marieke 
Vervoort, ‘Vlaamse Madam’ van het jaar. 
Bedankt aan iedereen die de actie steunde!

Hou je vast 
aan de  
takken van 
de bomen
Op de gemeenteraad 
van november infor-
meerde raadslid An-
ciaux of het niet mo-
gelijk is om bij hevige 
wind of bij stormweer 
borden te plaatsen 
aan het gemeentepark 
en aan de Kollebloem. 
Deze parken helemaal 
afsluiten is onmoge-
lijk maar zo kunnen 
we wandelaars erop 
attent maken dat het 
er gevaarlijk is. Ook 
dit idee wordt positief 
onthaald en wordt aan 
de bevoegde diensten 
doorgegeven.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


