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BOORTMEERBEEK

www.n-va.be/boortmeerbeek
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Boortmeerbeek 
moet beter!
De verandering waar u een 
jaar geleden ook in Boort-
meerbeek zo massaal voor 
stemde, wordt stilaan merk-
baar. De eerste positieve sig-
nalen van het herstelbeleid 
zijn zichtbaar, al hebben we 
nog een hele weg af te leg-
gen. Maar eindelijk heeft de 
Vlaming het beleid gekregen 
waarvoor hij gekozen heeft!

Vooruitgang
Ook in Boortmeerbeek staat 
de N-VA-ploeg klaar om 
verder te bouwen. Want ook 
hier willen we eindelijk, na 
enkele decennia met steeds 
dezelfde mensen aan de 
macht in Boortmeerbeek, de 
kracht van verandering zien. 
En daarvoor hebben we u 
nodig! 

Niet pas in oktober 2018, 
wanneer u terug het stem-
hokje mag induiken, maar 
nu al. We gaan er met z’n 
allen achter staan om de boel 
terug in beweging te krijgen, 
zodat Boortmeerbeek weer 
bewéégt en bruist. 

Die hoognodige verande-
ring begint immers nú. We 
steken dan ook de hand uit 
naar al wie onze gemeente 
écht vooruit wil helpen en 
kiest voor vooruitgang! 
Laat van u horen via 
boortmeerbeek@n-va.be. 

In Boortmeerbeek moet u meer dan  
12 jaar wachten op een sociale woning.

De wachttijd voor een sociale woning in Boortmeerbeek breekt helaas alle re-
cords. In onze gemeente moet u ruim twaalf jaar en zeven maanden wachten! 
Daarmee zijn we met voorsprong de slechtste leerling van de klas. 

Ruim twaalf jaar en zeven maanden, zo lang bedraagt de wachttijd voor een so-
ciale woning in onze gemeente! Dit blijkt uit een vraag van N-VA-volksvertegen-
woordiger Lorin Parys aan de bevoegde minister, Liesbeth Homans. “Dit toont 
aan dat we af moeten van levenslange contracten, om zo de wachtlijsten korter te 
maken. Dit is levensbelangrijk voor mensen die dringend op zoek zijn naar een 
woning!“, aldus Lorin Parys.

SLECHTSTE LEERLING

Neemt niet weg dat Boortmeerbeek op dit vlak met ruime voorsprong de slecht-
ste leerling van de klas is. Het scoort zomaar eventjes vier keer slechter dan het 
Vlaamse gemiddelde (1 080 dagen, bijna drie jaar). Volgens burgemeester Baert is 
het echter simpel: “We worden geblokkeerd door allerhande bezwaren!” en “In 
dit land duurt het enorm lang om vergunningen te krijgen.” 

HAND IN EIGEN BOEZEM

Wij vinden het dan toch vreemd dat andere (omliggende) gemeenten hiervan 
blijkbaar veel minder last hebben en het dan ook veel beter doen. Toch maar eens 
de hand in eigen boezem steken, meneer de burgemeester?

Meer dan twaalf jaar wachten
op een sociale woning



Slecht nieuws voor uw gezondheid en omgeving:  
De kans dat er een afvalverbrandingsoven in buurge-
meente Kampenhout-Sas komt, is sinds kort weer een 
pak groter. Dit dossier sleept ondertussen al ruim  
zeven jaar aan.

150 000 TON AFVAL
Het bedrijf Recover Energy plant al lang een oven die jaar-
lijks zomaar eventjes 150 000 ton afval kan verwerken.  
In uw achtertuin, zeg maar, terwijl er helemaal geen nood 
is aan die extra verbrandingscapaciteit. Een petitie met  
25 000 handtekeningen was hierbij een belangrijk signaal.

ROET
Eind februari zag het er allemaal nochtans rooskleurig uit.  
De provincie keurde toen een plan goed waarin stond dat afvalverbranding verboden was voor de hele regio rond 
Kampenhout-Sas. Een nieuwe rechterlijke uitspraak gooit nu weer roet in het eten. Volgens deze uitspraak had een 
bouwvergunning voor de oven niet mogen geweigerd worden. Terug naar af, want de bouwaanvraag moet nu 
opnieuw onderzocht worden. 

MILIEUVERGUNNING
Recover Energy probeert nu handig te profiteren van een juridische leegte. “Maar de strijd is nog lang niet gestre-
den!”, aldus Haachts N-VA-gemeenteraadslid Bert François, oprichter van het actiecomité ‘Kampenhout-Sas Ademt’: 
“Een milieuvergunning is immers nog altijd nodig.” De komende maanden is het dus opnieuw bang afwachten…

Meer informatie vindt u op http://www.bloggen.be/afvalovenkampenhout/

www.n-va.be/boortmeerbeek

Eind vorig jaar bereikte uw gemeente de historische 
kaap van 12 000 inwoners. N-VA Boortmeerbeek 
vindt dat het gemeentebestuur vooral uitblinkt door 
een gebrek aan visie om deze groei op te vangen.

Sinds november 2014 telt uw gemeente voor het eerst 
in haar geschiedenis 12 000 inwoners. Gezien het aan-
tal nieuwe verkavelingen in uw gemeente is de kans 
groot dat dit voor Boortmeerbeek nog geen eindpunt 
is. De N-VA hoopt dat u daardoor niet wakker wordt 
in een betonnen of bakstenen gemeente. Een Boort-
meerbeek waar het mooie groen in de verdrukking 
dreigt te komen voor alweer een nieuwe verkaveling. 
Of voor een zoveelste supermarkt langs een drukke en 
onveilige steenweg.

INVESTERINGEN?

De N-VA vindt vooral pijnlijk dat het gemeentebestuur toestaat dat Boortmeerbeek wordt volgebouwd zonder een 
langetermijnvisie. Merkt u immers iets van bijkomende investeringen in toegangswegen, verkeersveiligheid of 
scholen om die bevolkingsgroei op te vangen? De N-VA vreest dat u hierdoor in de nabije toekomst een onaange-
name prijs zal moeten betalen. Dat u zal wonen in een gemeente met weinig groen en veel verkeer. We vragen het 
gemeentebestuur dan ook dringend niet alleen het geld te tellen dat dergelijke projecten doet binnenrollen. We wil-
len dat er eindelijk gehandeld wordt om deze evolutie op te vangen. Tijd om wakker te worden!

Verbrandingsoven Kampenhout: stand van zaken

Boortmeerbeek betonneert Nieuw gemeenteraadslid

Door interne verschuivingen heeft N-VA Boortmeerbeek sinds kort een 
nieuw gemeenteraadslid: Rudy Renders.  

Rudy is een rasechte Boortmeerbekenaar en voerde bij de gemeente-
raadsverkiezingen van 2012 campagne om de jongeren in onze gemeente 
alle kansen te bieden. 

Zelf was Rudy immers ooit nog leider van Chiro Anto. Wij wensen hem 
alvast veel constructieve gemeenteraadszittingen toe!

Voetweg 68 was een mooi wandelpad op het einde van 
de Eyselaarstraat. Een mooi stukje natuur, waarlangs 
dagelijks onder meer tientallen kinderen naar school 
fietsen. Twee bewoners met wilde bouwplannen én het 
gemeentebestuur beslissen echter anders. Chronologie 
van een onfris dossier.

NOVEMBER 2014 
Voetweg 68 wordt plots door de nieuwe eigenaars van de 
aanpalende grond afgesloten. Deze dienen ook een omstre-
den bouwaanvraag in. Naar gewoonte zegt burgemeester 
Baert hier weinig tegen te kunnen beginnen. Maar hij heeft 
een oplossing: “Misschien willen andere buurtbewoners 
wel de voetweg over hun eigendom laten lopen?” Absurd, 
maar dat had u meteen door.  
 
DECEMBER 2014: 
Op een week tijd slagen buurtbewoners erin een petitie 
te laten ondertekenen door zo’n 300 mensen uit de buurt. 
Knap werk, en een duidelijk signaal. Hun uitgangspunt 
is dan ook glashelder en correct: Deze voetweg is al meer 
dan dertig jaar gemeenschappelijk goed en kan dan ook 
niet zomaar afgesloten worden. Hij is immers perfect terug 
te vinden op de Atlas der Buurtwegen, en zelfs op gemeen-
teplannen. Geen discussie mogelijk, denkt u dan. Toch 
blijft de weg afgesloten.
 
MAART 2015: 
Op de gemeenteraad wordt gesteld dat Voetweg 68 een 
openbare weg is. De gemeente dient deze dan ook vrij te 
(laten) maken. Er wordt zelfs beslist een aangetekende 
brief te sturen naar de overtreders: op 1 april 2015 moet de 
weg vrijgemaakt zijn. Zo niet volgen gerechtelijke stappen.

 
APRIL 2015: 
De weg is nog steeds 
niet vrijgemaakt. De 
gemeente onderneemt 
niets, ondanks haar 
belofte en verplichting,  
die ze dus niet nakomt. 
 
MEI 2015: 
Plots verschijnt er ook nog eens een deels gevulde gastank 
op de openbare weg van de Eyselaarstraat. De gemeente? 
Die blijft uitblinken in laksheid. Voetweg 68 blijft na een 
half jaar nog steeds afgesloten.
 
BEGIN JUNI 2015: 
De buurtbewoners zijn de situatie begrijpelijk meer dan 
beu. In een brief vragen ze zich onomwonden af of de 
gemeente “andere abnormale prioriteiten heeft in dit dos-
sier”. Uit wanhoop richten ze zich tot het provinciebestuur, 
want ze hebben al hun geloof in het gemeentebestuur 
verloren. Meer dan begrijpelijk. 

Moraal van het verhaal: In Boortmeerbeek kunt u een 
openbare weg zomaar afsluiten. U plaatst gewoon een hek 
en hangt er een bord ‘Verboden Toegang’ aan. De burge-
meester zal vervolgens voorstellen om die weg dan maar 
gewoon te verleggen. Hij wil u immers zeker niet voor het 
hoofd te stoten. De gemeente zal even dreigen met gerech-
telijke stappen, maar daar hoeft u zich niets van aan te 
trekken. Vervolgens moet u wel nog hopen dat de omwo-
nenden geen zin hebben in lange, dure en ingewikkelde 
procedures. En een lange arm in het gemeentebestuur 
helpt blijkbaar ook.

Woont u straks in een gemeente met 
veel wegen en weinig groen?

boortmeerbeek@n-va.be

Start Jong N-VA Boortmeerbeek
Is politiek je ding, of wil je gewoon mee ideeën naar voor brengen en verdedigen binnen de gemeente? Dan ben je 
van harte welkom om kennis te maken met N-VA Boortmeerbeek! We zijn op zoek naar gedreven jongeren binnen 
onze gemeente om onze afdeling te versterken en zo mee Jong N-VA Boortmeerbeek uit te bouwen. Het is volgens 
ons belangrijk dat er geïnvesteerd wordt om jongeren mee politiek gewicht te geven. Jong N-VA is dan ook niet 
enkel een overlegorgaan. Het geeft je ook de kans om je verder te verdiepen in de Belgische politiek, te debatteren, 
cursussen te volgen en deel te nemen aan de vele activiteiten.

Ben je geïnteresseerd en jonger dan dertig? Stuur dan een mail naar boortmeerbeek@n-va.be, 
en geef mee het startschot van Jong N-VA Boortmeerbeek!

Het volstaat blijkbaar dat u een open-
bare weg afsluit met zo’n bord. Het 

gemeente 
bestuur doet er toch niets aan.

Voetweg 68: chronologie van een onfris dossier



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht 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:     /     /


