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Hans Crol verkozen tot voorzitter N-VA Boortmeerbeek
Een deel van de nieuwe bestuursploeg: vlnr. Rodrigue Bijlsma, Evy Daelemans, Wim De Waegenaere, Hans Crol en Rudy Renders

Op zondag 6 maart konden de leden van N-VA Boortmeerbeek naar driejaarlijkse gewoonte een nieuw bestuur kiezen voor de N-VA-afdeling. De leden kozen Hans Crol tot voorzitter en Rodrigue Bijlsma tot ondervoorzitter.
Op een druk bijgewoonde algemene ledenvergadering kozen de
leden hun voorzitter, ondervoorzitter en bestuursleden. Naast
Hans Crol en Rodrigue Bijlsma werden ook Evy Daelemans, Bart
Baert en Wim De Waegenaere verkozen. Als gemeenteraadslid
treedt Rudy Renders automatisch toe tot het bestuur.

Mobiliteitsproblemen
Deze ploeg gaat de afdeling klaarstomen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De mobiliteitsproblemen waarmee de
gemeente geconfronteerd wordt, zijn daarbij een prioriteit. Zo

denken we onder meer aan het sluipverkeer door Schiplaken, de
onveilige Leuvensesteenweg en de hoognodige werkzaamheden
aan straten en fietspaden.

Vinger op financiële wonde

Daarnaast gaan we zeker ook de vinger op de wonde leggen wat
betreft de huidige financiële toestand van de gemeente. Deze is
niet echt rooskleurig. Meer nog: een langetermijnvisie ontbreekt
duidelijk. Genoeg werk aan de winkel!

Boortmeerbeek boven de 12 000
Recent bereikte Boortmeerbeek de kaap van
12 000 inwoners. Dit voor het eerst in zijn
geschiedenis. Die stijging is natuurlijk geen
verrassing. U hoeft uw voordeur niet ver
achter te laten om op een nieuwe verkaveling
te botsen.

verbonden aan de KU Leuven deed ons hierbij
even de wenkbrauwen fronsen. “Burgemeesters
lokken inwoners voor hoger loon”, zo stellen
beide heren ondubbelzinnig, vooral dan in
gemeenten die net onder zo’n bevolkingsdrempel zitten. Zoals Boortmeerbeek.

Dat uw gemeente die historische kaap van de
12 000 bereikte, heeft twee gevolgen. In 2018 zal
de gemeenteraad uitbreiden met twee zetels, en
het loon van burgemeester en schepenen gaat
omhoog. Wij vinden het vooral spijtig dat dit
ten koste gaat van het groen en de rust in onze
gemeente. De prijs van de vooruitgang?

Gevolgen

Wenkbrauwen
Een studie van twee professoren Economie

Met studies en cijfers kan je natuurlijk alle
kanten uit, dat beseffen we. N-VA Boortmeerbeek vindt het echter vooral spijtig dat de
meerderheid geen oog heeft voor de gevolgen
van dit alles. Verkeer en sluipverkeer zullen de
komende jaren alleen maar toenemen.
TIP: de volledige studie vindt u hier: https://feb.kuleuven.be/home/les/documenten/les15-155-de-witte-burgemeester.pdf
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Bruggen bouwen
Goed nieuws voor wie geregeld van Boortmeerbeek naar Rijmenam wil.
In de loop van 2017 zullen fietsers en voetgangers immers een nieuwe
brug over de Dijle kunnen gebruiken. Dit op initiatief van Bonheidens
N-VA-burgemeester Guido Vaganée, in samenwerking met Waterwegen
& Zeekanaal (Vlaamse overheid). Deze brug zal achter het WZC De
Ravestein komen liggen.

Bergen bouwen
Goed nieuws voor wie voor komende zomer nog geen vakantiebestemming heeft gekozen.
Sinds mensenheugenis liggen er aan de Slagveldweg in Hever enkele zandbergen. Niemand die
nog weet waarom of waarvoor.

fictie

Aangezien de gemeente er
financieel niet zo rooskleurig
voorstaat, is er nu het plan er een
vakantiedomein van te maken.
Hever-Plage, zeg maar. Wat
parasols en ligstoelen, een vijvertje,
meer moet dat niet zijn. Gratis voor
de inwoners van Boortmeerbeek,
betalend voor de toeristen uit
omliggende gemeenten. Dat de
omwonenden dan niet meer durven
klagen over wat rondvliegend zand!

boortmeerbeek@n-va.be
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U buist de burgemeester
Ooit, lang geleden, kwam Open Vld in
Boortmeerbeek aan het bestuur. De dieren in
Planckendael konden toen wellicht nog spreken.
Nu, zoveel jaren later, vertoont datzelfde blauwe
bestuur serieuze metaalmoeheid. Dat blijkt ook
uit het Gemeenterapport dat verscheen in Het
Nieuwsblad.
4,9/10

In dat Gemeenterapport legde Het Nieuwsblad zijn oor te
luister bij de Boortmeerbeekenaar. Deze mocht de huidige
burgemeester meteen ook een cijfer toekennen. Resultaat:
burgemeester Baert moet het stellen met een magere 4,9/10.
In een reactie op deze buis stelde Baert dat het “misschien te
maken heeft met de besparingen die de overheid ons oplegt”.

Gemakkelijk excuus

Ons lijkt dat een te makkelijk excuus. Hoe doen andere
gemeenten dat dan? En zou een uitgewerkte langetermijnvisie
ook al niet helpen? We vinden het bijzonder jammer dat de
burgemeester met de vinger wijst naar een hogere instantie
om zichzelf in te dekken.

Leuvensesteenweg

Tot twee keer toe, want wat zegt de burgemeester wat verder
in datzelfde Gemeenterapport? “De Leuvensesteenweg moet
verkeersveiliger!” Daar kan niemand het mee oneens zijn.
Alleen kan de gemeente volgens de burgemeester hier niets
aan doen dan brieven schrijven naar het gewest. Waarna er
niets gebeurt, aangezien er daar geen geld is. Mogen we hier
toch een doortastender beleid verwachten? Een vuist die eens
krachtig op de gewesttafel klopt?

RUDY IN DE RAAD
Sinds vorig jaar vertegenwoordig ik u in naam van de
N-VA in de gemeenteraad. Onze afdeling is ondertussen
hard aan het werken en bereidt zich nu al voor op de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Leeuw

In de oppositie is het uiteraard niet altijd even makkelijk om
de meerderheid te overtuigen. Maar een Vlaamse leeuw die
kan je niet zomaar temmen! Ik ben en blijf uw spreekbuis
in de gemeenteraad, en sta naast u. Zijn er zaken die u wil
aangekaart zien op de gemeenteraad, aarzel dan niet om ons
te contacteren. Zo kan ik het mogelijke doen.

Volharding

Dankzij uw vertrouwen en uw stem kunnen we blijven
volharden en naar de verkiezingen van 2018 stappen om de
broodnodige veranderingen in Boortmeerbeek te realiseren.

Rudy Renders vertegenwoordigt u in de gemeenteraad

Contact: rudy.renders@n-va.be

www.n-va.be/boortmeerbeek

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
middelen
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende
vrijwillig
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden
die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
Humane opvang oorlogsvluchtelingen
Engagementsverklaring
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4.000
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
5.9de0helft
“Zo zorgde
de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes
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nieuwkomers

van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
Plichten stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
terugkrijgen”,
Terugkeerbeleid WERKT
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

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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