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ANPR-camera’s: een veiliger Boortmeerbeek
U heeft er wellicht al voorgestaan: het ‘nieuwe’ stoplicht in de dorpskern van Schiplaken. Voor sommigen
een bron van frustratie, voor anderen de oplossing voor een verkeersveiliger Schiplaken. “Voor N-VA
Boortmeerbeek is een verkeersveilige dorpskern belangrijk. We moeten echter gebruik maken van
toekomstgerichte en moderne technieken zoals ANPR-camera’s”, zegt Rodrigue Bijlsma, ondervoorzitter
van N-VA Boortmeerbeek.
Een efficiëntere aanpak

Recent kocht de gemeente zestien (jammer genoeg niet
altijd werkende) snelheidsregistratieborden met een
prijskaartje van 40 000 euro. Een eerste stap, maar niet
genoeg. Met moderne technologie kan je immers veel meer
bereiken. Nu heb je een stoplicht met beperkt effect en grote
snelheidsborden die feller rood kleuren dan de partijkaart
van onze schepen van Verkeer. De grote hoeveelheid
sluipverkeer vraagt echter om een efficiëntere aanpak.
En dat geldt voor heel Boortmeerbeek.

ANPR-camera’s: win-win

Aan de grenzen van onze gemeente vinden we al enkele
ANPR-camera’s. Die registreren nummerplaten van
voertuigen en helpen zo om misdadigers of onverzekerde
voertuigen op te sporen. Deze toestellen kunnen echter véél
meer.
ANPR-camera’s laten toe om in dorpskernen aan trajectcontrole te doen. Zo kan je snelheidsduivels permanent en
over een groter traject een halt toeroepen. Deze technologie
verdient zichzelf terug en helpt de werkdruk voor de politie
te verlagen. Een win-winsituatie met een verkeersveiligere
gemeente als resultaat. N-VA Boortmeerbeek pleit er dan
ook voor om de mogelijkheden van deze camera’s optimaal
te benutten. Voor een veiliger Boortmeerbeek!

Een halt toeroepen aan vrachtverkeer

Maar er is nog meer. Ook vrachtverkeer durft meer dan
eens de rust in onze gemeente te verstoren. Dankzij deze
ANPR-camera’s kan je doorgaand vrachtverkeer gemakkelijk weren uit je dorpskernen. Ook wanneer er wegenwerken
worden uitgevoerd, blijkt vaak dat rustige wijken plots te
veel verkeer moeten slikken. Via mobiele ANPR-camera’s
kan je zorgen dat het sluipverkeer beperkt blijft en het
verkeer via de grotere wegen blijft rijden.

Veilig thuis in een welvarend Boortmeerbeek

Rodrigue Bijlsma, ondervoorzitter
N-VA Boortmeerbeek:

“De N-VA wil ANPR-camera’s
onder meer gebruiken als
instrument tegen sluipverkeer.”
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Eenzaamheid en sociaal isolement lokaal aanpakken
Meer dan anderhalf miljoen Vlamingen voelen zich regelmatig eenzaam, blijkt uit een recente studie
van de KU Leuven. Ook verrassend veel jongere mensen voelen zich sociaal geïsoleerd. Het gaat dus
om véél mensen, maar ook om grote gevolgen.
Vijftien sigaretten

In Knack lazen we recent zelfs dat chronische eenzaamheid
even schadelijk is als het roken van vijftien sigaretten per
dag. Daarnaast is het ook een probleem waar we, als
Vlamingen, niet graag over praten.

Aanpak

N-VA Boortmeerbeek vindt dat de gemeente hierin een
positieve rol kan spelen. De komende maanden gaan we een
aantal voorbeelden uitwerken om deze problematiek ook
in Boortmeerbeek aan te pakken. Onze aanpak zal in grote
lijnen uit twee delen bestaan:

1. Detectie van eenzame inwoners

Via een meldpunt bij de gemeente of in de wijk kunnen
professionele hulpverleners, maar ook buurtbewoners en
mantelzorgers die aanvoelen of vaststellen dat iemand
eenzaam is, dit melden. Dit systeem bestaat en werkt al
in diverse steden en gemeenten.

De N-VA wil er alles aan doen om de sociale band binnen onze
gemeente te versterken.

2. Ondersteuning van eenzame inwoners

Via een sterke buurt- of wijkwerking stimuleren we het maatschappelijk engagement van de inwoners.
Ontmoetingsplaatsen kunnen hierin een heel positieve rol spelen. Ook het verenigingsleven is hierbij belangrijk.
Boortmeerbeek scoort hier sowieso sterk in.
Onze wortels liggen in onze straat, wijk, gemeente. Hier delen we als burgers lief en leed met elkaar. We moeten er alles aan
doen om de sociale band binnen onze gemeente te versterken. Dit probleem moeten we samen aanpakken.

Rudy Renders, gemeenteraadslid met
uw steun. rudy.renders@n-va.be

Rudy in de raad
De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan: in oktober mogen we weer naar het
stemhokje. De voorbije jaren was Rudy Renders onze N-VA-stem in de gemeenteraad. Als lijstduwer in oktober rekent hij opnieuw op uw steun. En ondertussen kan
u natuurlijk nog altijd op zijn steun rekenen.

Het klappen van de zweep

De voorbije jaren leerde Rudy het klappen van de zweep kennen in de gemeenteraad
en achter de schermen. Dankzij uw hulp ook. Meermaals contacteerde u ons met
opmerkingen, vragen en verzuchtingen. Rudy probeerde telkens zo goed mogelijk
een oplossing te vinden. Niet eenvoudig vanuit de oppositie. Maar met de kracht van
de overtuiging. De komende maanden blijft Rudy dan ook tot uw dienst. En met uw
stem en steun na de verkiezingen ook!

boortmeerbeek@n-va.be
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Zwerfvuil: een kwestie van verantwoordelijkheid
Op zondag 25 maart hielden Natuurpunt Boortmeerbeek en de gemeentelijke Milieuadviesraad
een zwerfvuilactie. Opvallend: enkel oppositiepartijen CD&V en N-VA Boortmeerbeek namen deel.
De meerderheidspartijen: afwezig.
Geen verrassing

Het resultaat mocht er echter zijn: op nauwelijks twee uurtjes werden enkele
tientallen afvalzakken met zwerfvuil verzameld. Jammer genoeg geen verrassing
voor wie regelmatig fietsend of wandelend onze gemeente doorkruist.

Populair

Opvallend was de ‘populariteit’ van de gracht langs de Wespelaarsebaan als
sluikstortplaats. Een mooie verzameling blikjes en glazen flesjes lag hier op ons
te wachten. In combinatie met een minder frisse beekgeur. Dit alles nochtans
vlak bij enkele uitnodigende glascontainers.
Nog opvallender: nauwelijks één week later was de verzameling zwerfvuil in
dezelfde gracht opnieuw behoorlijk ‘aangevuld’. Boortmeerbeek stelde enkele
jaren geleden een medewerker aan die bijna continu zwerfvuil inzamelt.
Blijkbaar volstaat dit jammer genoeg nog altijd niet.

N-VA-voorzitter Hans Crol duikt de
gracht in, op zoek naar zwerfvuil.

Appartementen in Boortmeerbeek: werk maken van
duurzaam en beter ruimtegebruik
“Dorpen geraken meer en meer bedolven onder de appartementen.” Dat verkondigde onlangs ene
professor Allaert, verbonden aan de UGent, en gespecialiseerd in stedenbouw. Boortmeerbeek
ontsnapt hier duidelijk niet aan. Maak eens een kort ritje langs de wegen van onze gemeente: u zal
snel op een aantal borden van projectontwikkelaars botsen. Appartementen rijzen als paddenstoelen
uit de Boortmeerbeekse grond.
De rust van een dorp

Het is een begrijpelijk verhaal. Wonen in een stad is duur, waardoor
jonge gezinnen naar gemeenten trekken net buiten die stad. Boortmeerbeek is zo een van die magneten. Ons bevolkingsaantal is op tien jaar tijd
met zo’n vijf procent gestegen. Oude huizen voldoen echter vaak niet aan
de nieuwe kwaliteits- en milieunormen. En renoveren is niet goedkoop,
mogelijk heeft u dat al ondervonden. Hierdoor kiest men vaak voor een
nieuw appartement. Minder duur dan renoveren, mét het comfort van
nieuwbouw. En het mooie Boortmeerbeek krijg je er gratis bij.

Scan

Jammer genoeg komt het landelijke karakter van onze gemeente
hierdoor onder druk te staan. Het uitzicht van onze gemeente verandert en verstedelijkt. Het karakter verdwijnt. N-VA
Boortmeerbeek wil dan ook dat het gemeentebestuur hier strenger op toeziet. Daarnaast pleiten we voor een zogenaamde
Bouwmeesterscan. Die wordt georganiseerd door de Vlaamse overheid. Op basis van een dergelijke ‘scan’ kunnen gemeentebesturen een beleid uitstippelen om werk te maken van een duurzaam en beter ruimtegebruik. Op een Boortmeerbeek vol
appartementen zitten we niet te wachten.

Veilig thuis in een welvarend Boortmeerbeek
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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