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Sluipen door Schiplaken
Mocht u uw kinderen elke schooldag aan de Bosuiltjes afzetten,
dan kent u de pijnpunten. Als u in
Schiplaken woont, dan kent u ze
nog beter. Kort samengevat: op mobiliteitsvlak is Schiplaken momenteel een ramp. Net als het wegdek.

verkeersdrukte
uiteraard enkel
doen toenemen.
De gevolgen voor
het wegdek zijn
overduidelijk
zichtbaar.

Zo’n honderd jaar geleden slopen
Duitse troepen door de bossen van
het vredige Schiplaken, wat resulteerde in enkele bloedige veldslagen.
Vandaag zijn de Duitsers al lang
verdreven, maar dat sluipverkeer is
jammer genoeg gebleven.

BLOKSTRAAT

KOSTBARE MINUTEN

Automobilisten en vrachtwagens die
zo snel mogelijk van Leuven naar
de E19 willen (of omgekeerd) zien
Schiplaken immers als dé manier om
enkele kostbare minuten te winnen.
Ze scheuren er door de dorpskern
en rakelings langs de school. Het
nieuwe woonproject (ruim vijftig
woningen) aan de Bieststraat zal de

Uitbreiding natuurgebied Beneden-Dijlevallei
Goed nieuws voor Boortmeerbeek: de Vlaamse
overheid erkent dit jaar 87 hectare natuurgebied in
het gebied Beneden-Dijlevallei. Dit natuurgebied
is immers een van de laatste stukken groen tussen
Brussel en Mechelen.

Ook de omliggende straten delen in
de klappen: zo is de Blokstraat een
populaire sluip- en raceroute geworden, met alle gevaren van dien voor
de plaatselijke bewoners. Een petitie
gehouden door enkele buurtbewoners werd door gemeente en politiezone jammer genoeg genegeerd.

BLOEMPERKJES

In maart van dit jaar hield het gemeentebestuur een infoavond om de
toekomstige werken toe te lichten.
De buurtbewoners formuleerden
een groot aantal bezwaren. Sindsdien horen we hier jammer genoeg
niets meer van. In een van de laatste

nieuwsbrieven van de gemeente kon
u lezen dat de werken zijn uitgesteld
tot ‘vermoedelijk’ na de andere werken in de gemeente.
Met wat er momenteel op tafel ligt,
vermoeden we echter dat de situatie
niet ten gronde zal veranderen. Wat
meer parkeerplaatsjes aan de kerk,
wat frisse boompjes en enkele snelheidsremmertjes gaan het sluipverkeer echt niet doen verminderen.

De naam verwijst naar de aanwezigheid van ‘pikhagen’ van mei- en sleedoornstruiken. Het Boortmeerbeeks Broek is zo’n zeventien hectare groot en
valt onder het beheer van Natuurpunt, net als het
Pikhakendonk.

Het gebied bestaat onder meer uit twee
groene parels van uw gemeente: het
Pikhakendonk en het Boortmeerbeeks
Broek. Natuurpunt heeft de bedoeling
het gebied uit te bouwen tot een groene
trekpleister voor de hele streek.

MOOI WANDELTRAJECT

Het Pikhakendonk is een negen hectare
groot natuurgebied op onze gemeentegrond. Er is een zogenaamde educatieve
poel en een mooie wandeltraject uitgestippeld. Het werd door de Dijle doorheen de eeuwen gevormd.

Wordt vervolgd.

Over sp.anitaire verwezenlijkingen

TIP:
Op de websites www.toerismevlaamsbrabant.be en www.dijleland.be vindt u mooi uitgewerkte
wandelingen voor deze natuurgebieden.

Onze verwachtingen bereikten een recordhoogte toen
voorzitter Remi Serranne op pagina twee aankondigde
te bekijken waarmee de sp.a-verkozenen momenteel zoal
bezig waren. “Er is al heel wat werk verricht”, kondigde de
man immers dapper aan.

VERGROOTGLAS

Het gemeentebestuur blinkt niet altijd even goed uit in
duidelijk communiceren. Wil u toch meer weten over
het reilen en zeilen binnen uw gemeente? Dan kan u
soms beter wachten op de huis-aan-huisblaadjes van
de meerderheidspartijen. Enige tijd geleden dropte sp.a
Boortmeerbeek zo een blaadje in alle brievenbussen
van uw gemeente. Het was tijd om uit te pakken met
alle verwezenlijkingen, vonden zij. Het bleek echter een
heel mager beestje, merkten wij.
Voor het eerst sinds 2013 kwam de sp.a op de proppen
met een huis-aan-huisblaadje. Sinds de vorige gemeente
raadsverkiezingen mag deze partij immers mee uw
gemeente besturen. We waren dan ook razend benieuwd
met welke verwezenlijkingen ze zoal wilden pronken.

boortmeerbeek@n-va.be

Helaas… zelfs met een vergrootglas vond u op de volgende bladzijden niets over deze verwezenlijkingen. Wel wat
praktische informatie over uw pensioen, en wat voorspelbaar kappen op een sp.a-loze Vlaamse Regering. Maar
wat de sp.a in Boortmeerbeek ondertussen al had gerealiseerd, daarover bleven u en ik op onze grote honger
zitten. Het werd zelfs wachten tot bladzijde acht vooraleer
u ook maar iets las over een verwezenlijking voor uw gemeente. Daar kondigde men immers aan dat het sanitair
van de sporthal na dertig jaar aan vernieuwing toe is. Een
aanbesteding van 100 000 euro voor nieuw sanitair was
hierdoor nodig.

Bewoners Stationsstraat Hever wonen al
maanden in bouwwerf
De Prijs voor Moed en Volharding 2015 kan wat ons
betreft nu al uitgereikt worden. Sinds maart dit jaar
kijken de bewoners van de Stationsstraat in Hever
(ter hoogte van de kruising met de Ravesteinstraat)
immers op een bouwwerf. Correctie, ze leven in een
bouwwerf.
Alle soorten kranen, bulldozers, boringen en putdieptes hebben ze leren kennen. Met bijhorende geluiden.
Van de belofte dat hun opritten (’s avonds) steeds met
de auto bereikbaar zouden zijn, is al lang geen sprake
meer. Gelukkig komt aan alles een eind. Maar wanneer?

SPAGHETTI

En verder: spijtig genoeg nergens iets te bespeuren van
wat deze partij de voorbije jaren voor uw gemeente heeft
gedaan. Tenzij u haar jaarlijkse spaghettifestijn zouden
meerekenen. Na meer dan twee jaar meebesturen heeft de
sp.a dus één aanbesteding voor een nieuw sanitair uitgeschreven. En verder niets. Vorig jaar kondigde diezelfde
schepen nog aan dat de uitbreiding van onze sportinfrastructuur noodzakelijk was. Een jaar later is dat blijkbaar al
vergeten.

www.n-va.be/boortmeerbeek

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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