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Voorwoord 
 
Veilig thuis in een welvarend Boortmeerbeek 
“In Boortmeerbeek verandert er nooit iets!”. We hoorden het de voorbije maanden vaak zeggen. 
En begrijpelijk: dezelfde partij zit in Boortmeerbeek immers al ruim twintig jaar aan de 
macht. Hoog tijd voor verandering in uw gemeente! Voor een verantwoord beleid in een 
veilig Boortmeerbeek. 
 
Veilig 
Vlak bij de E19 is Boortmeerbeek een makkelijke prooi voor dievenbendes. Daar moeten we 
paal en perk aan stellen! Uw veiligheid is immers essentieel. Inbraakpreventie is hier nodig, 
maar niet genoeg. Daarom zetten we in op mobiele camera’s. Deze blijken al langer een 
efficiënt middel tegen rondtrekkende dievenbendes.  
 
Sluipverkeer 
Daarnaast zijn deze camera’s ook een wapen tegen sluipverkeer, zwaar vrachtverkeer en 
snelheidsduivels die onze binnenwegen onleefbaar dreigen te maken. Laten we dit 
probleem dan ook eindelijk grondig aanpakken door in te zetten op deze nieuwe 
technologieën! 
 
Landelijk 
Tot slot willen we een verantwoord beleid. Een gemeente die u helder informeert over de 
talrijke wegenwerken. Een warme gemeente die eenzaamheid aanpakt. Die investeert in 
degelijke fietspaden. Die het landelijke karakter van onze gemeente respecteert. We hoeven 
geen gemeente vol appartementen. Wel een Vlaamse gemeente waar u fier bent te wonen!  
Onze 23 kandidaten zijn er klaar voor! Alvast dank voor uw stem en uw steun! 
 

 

 

 

 
  

 
Hans Crol - Lijsttrekker 



Programma N-VA Boortmeerbeek 2018       
 

3 

 Actiepunten 
 

Veilig   

o Onze politiezone zet zwaar in op inbraakpreventie (auto’s, woningen) en op 
bestraffing van deze criminaliteit. 

o We zetten in op BIN’s (Buurt Informatie Netwerken) en diefstalpreventieadviseurs 
die actief op inbraakpreventie inzetten. 

o Strategisch geplaatste ANPR-camera’s ontmoedigen inbrekers. 

o Deze camera’s zetten we ook in voor uw verkeersveiligheid. Ze controleren op 
sluipverkeer, vrachtverkeer en wegpiraten. 

o We investeren in goede fietspaden en wegen. Hierdoor investeren we in de 
veiligheid van uw kinderen.  
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Verantwoord 

o We behouden de huidige lage gemeentebelastingen en denken na over 
verantwoorde investeringen. 

o Een toegankelijk gemeentehuis geeft heldere info en digitaliseert de dienstverlening. 

o Een gemeente die wil bloeien, moet bereikbaar zijn, met voldoende parkeerplaatsen. 

o Een leefbaar Boortmeerbeek is een proper Boortmeerbeek, met voldoende groen én 
ruimte voor de handelaars. 

o We investeren in wegen, grachten en rioleringen. Hierdoor investeren we in uw 
toekomst. 
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Artikel:  Onze gemeentefinanciën 
 
Om de beloftes en de plannen te realiseren krijgt onze gemeente 
geld van de overheid én van u.  
 
In onze gemeente is het aantal inwoners fel gestegen wat zich 
ook laat voelen in een verhoging van de inkomstenbelastingen. 
Onze gemeente telt ook een hoog aantal tweeverdieners en een 
heel laag aantal leefloners dus is er ruimte om te investeren. 
 
Maar de laatste legislaturen is er helaas weinig geïnvesteerd en 
zijn onze infrastructuren erop achteruitgegaan wat in de 
toekomst een terugslag effect geeft en er meer geld nodig is om 
alles terug in een innovatieve toestand te brengen. 
 
Wij willen de lokale belastingdruk zeker niet verhogen maar 
met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk realiseren 
zoals een goede huisvader zijn eigen financiën zou beheren. Wij 
willen die belasting stal uitmesten en eruit halen wat eruit te halen valt! 
 

Artikel: Watermolen Servaes, on(t)roerend erfgoed Boortmeerbeek 
Het molenhuis van de familie Servaes aan de Molenbeek in het 
centrum van Boortmeerbeek dateert van het begin van de 
17de eeuw en telt vier verdiepingen. Het bevat een watermolen, 
oorspronkelijk een onderslagrad, later vervangen door een 
Francisturbine.   
 
In het begin werkte de molen enkel op basis van waterkracht, 
maar later werd dus een stoommachine en nog later ook een 
hydraulische turbine geïnstalleerd. In de jaren 80 van vorige 
eeuw werd de molen stilgelegd. 
De molen werd in 1991 als monument en als dorpsgezicht 
beschermd en er werd ook een aanvang gemaakt met de 
restauratie door de gemeente die de molen in erfpacht had. 
Deze werken werden echter reeds lang geleden stilgelegd. 
 
Dit uniek en centraal gelegen stuk erfgoed verdient meer aandacht dan het tot nu gekregen 
heeft. Een samenwerking met een private partner (groenestroomproducent Ecopower en 
zijn partners tonen interesse) moet de gemeente in staat stellen dit stuk erfgoed op te 
waarderen naar analogie met de naburige (grotere) Molen van Rotselaar en er een 
belevingscentrum van te maken, gekoppeld aan een bescheiden opwekking van groene 
stroom (5 à 7 KW).  Dit project moet kaderen in een degelijk erfgoedbeleid met 
langetermijnvisie op gemeentelijk niveau zodat ook nog generaties na ons nog lang kunnen 
genieten van wat Boortmeerbeek te bieden heeft. Op 14/10 bezorgen we de meerderheid 
een slag van de molen - Regina Wolfs 

Sigrid Van Obbergen 
plaats 2 

 

Regina Wolfs plaats 4 
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Vlaams 

o Boortmeerbeek hoeft geen gemeente van appartementen te worden. Respect voor het 
landelijke karakter is hierbij essentieel.  

o Erfgoed slaat de brug van een gezamenlijk verleden naar een gedeelde toekomst. 

o Boortmeerbeek is een open en toekomstgerichte gemeente. Dat moet zo blijven. 

o Een warm Boortmeerbeek verenigt jong en oud: in sport- en andere verenigingen, in 
wijken en in deelgemeenten. 

o Een warm Boortmeerbeek pakt ook eenzaamheid aan. De gemeente speelt hierin een 
centrale rol. 

o Lokale troeven spelen de hoofdrol in het toerisme van morgen. 

o Een nieuwe generatie succesvolle Vlamingen staat vandaag op in lokaal sterk 
onderwijs. 

o Wie fier is op Boortmeerbeek, is fier om Vlaming te zijn. 
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Artikel: 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 traject- controle 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. 
  

Rodrigue Bijlsma plaats 3 
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Verantwoord 
 
Bestuurlijke efficiëntie, doeltreffendheid en digitalisering moeten de leidraad vormen in 
de gemeentelijke organisatie. Met publieke middelen moet men als een goede huisvader 
omgaan. Verspilling en vertragingen moeten dan ook te allen tijde vermeden worden. 
Avonturen zoals de Optima-affaire, waarbij Boortmeerbeek enkele honderdduizenden 
euro’s riskeert te verliezen, zijn uit den boze. 
 
In tijden van digitalisering kan Boortmeerbeek niet achterblijven. Burgers verwachten 
tegenwoordig dat men heel wat informatie gewoon op het internet kan vinden. We stellen 
daarom zoveel mogelijk informatie op een geordende, eenvoudig toegankelijke en vlot 
doorzoekbare wijze op de webpagina ter beschikking. Waar nodig, gebeurt dat bovendien 
in een online in te vullen vorm. 
 
N-VA Boortmeerbeek draagt het lokaal economisch weefsel een warm hart toe. We 
ondersteunen iedereen die onderneemt en werkt en geven het lokaal ondernemerschap 
maximale kansen. Onze visie draait in essentie rond onderstaande twee pijlers. 
 

1 Een positief, open en ondersteunend beleidskader. 
We maken werk van een positief, open en 
ondersteunend beleidskader en hebben 
steevast oog voor de belangen van onze lokale 
economische actoren. N-VA Boortmeerbeek wil 
lokaal ondernemerschap dan ook maximaal 
stimuleren en ondersteunen.  
 
Zo kan de gemeente informatiesessies 
faciliteren (vb. rond e-commerce) en 
begeleidings- of opleidingstrajecten 
ondersteunen. Daarnaast kan de gemeente in 
samenwerking met belangenorganisaties zoals 
UNIZO lokale ondernemerswedstrijden 
ondersteunen om starters aan te zetten een 
eigen zaak te beginnen.  
 
Voor dit alles moet er één centraal aanspreekpunt zijn waar ondernemers terechtkunnen 
voor informatie en advies. Medewerkers van de gemeente denken actief mee met 
ondernemingen en fungeren als volwaardige relatiebeheerders. Elke aanvraag van 
ondernemingen wordt zorgvuldig en vlot opgevolgd en waar nuttig verwijst men naar 
interessante steunmaatregelen en verleent men deskundig advies. Bij specifieke procedures 
krijgen ondernemingen de garantie op concrete beslissingen binnen een redelijke termijn. 
 
De gemeente stuurt haar gemeenschap niet alleen in de goede richting, ze geeft zelf ook het 
goede voorbeeld zonder echter te betuttelen. De N-VA wil dat de eigen gemeentelijke 
diensten duurzaam omgaan met energie en milieu. 
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2. Autoluwe omgevingen, autodelen en alternatief collectief vervoer. 
Daarnaast zetten we in op autoluwe omgevingen, autodelen en alternatief collectief 
vervoer. We voeren een concreet fietsbeleid, met investeringen in fietspaden, trage 
verbindingswegen en infrastructuur zoals fietsbergingen, oplaadpunten voor elektrische 
fietsen,… en stimuleren het woon-werkverkeer per fiets. 
We communiceren over de voordelen van emissievrije voertuigen (elektrisch en waterstof) 
en onderstrepen het belang ervan voor de luchtkwaliteit en het klimaat. 

  

 
 
 

3. Hoe doen we dit? 
Het gemeentelijk gebouwen- en wagenpark moet ecologisch beheerd worden. We nemen 
de ambitie van de Vlaamse overheid over: 40% minder CO2 uit brandstofverbruik. 
We realiseren de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie 
(een reductie van 40% op het vlak van CO2 in de gemeente tegen 2030). We vermijden 
minder milieuvriendelijke initiatieven zoals kerstboomverbrandingen. 
 
We brengen de energiebehoeften van onze gebouwen in kaart en maken een prioriteitenlijst 
op om dat energieverbruik stelselmatig naar omlaag te brengen. Het geld dat we op die 
manier uitsparen wordt telkens opnieuw geïnvesteerd in energiebesparende ingrepen. 
We verkleinen het gemeentelijk wagenpark, focussen op alternatieven voor de auto zoals 
ecodriving, ontdieseling en ecoscore – de score die aangeeft hoe milieuvriendelijk het 
voertuig is. 
 
We voeren een stimulerend fietsbeleid voor de eigen werknemers. 
Het gemeentelijk groenbeleid wordt gericht op de opvang van fijnstof en de groene 
dooradering van woonbuurten. Zo verminderen we de effecten van hitte en verhogen we 
de woonkwaliteit. 
 
We zorgen voor nieuwe bosaanplant (bijvoorbeeld geboortebossen) en groenschermen. 
Daarnaast ontwikkelen we ook bijkomende bospercelen op het grondgebied van de 
gemeente. 
 
Ook in de dorpskernen voorzien we voldoende aangepaste bomen en groen. Een 
planmatige aanpak en expertise zijn nodig om de bomen goed te beheren nadat ze geplant 
zijn. Een bomenbeheersplan zorgt voor de juiste keuze van het soort boom, een goede 
voorbereiding van de groeiplaats, de opvolging van snoeiwerk en een betere bescherming 
tegen beschadiging. 
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Artikel: 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. 

  

Hans Crol - Lijsttrekker 
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Vlaams 
 

Appartementisering tegengaan 
Jammer genoeg komt het landelijke karakter van onze gemeente meer en meer onder druk 
te staan. Het uitzicht van onze gemeente verandert en verstedelijkt. Het karakter 
verdwijnt.  
 
N-VA Boortmeerbeek wil dan ook dat het gemeentebestuur strenger 
toeziet op het slopen van huizen en vervangen door 
meergezinswoningen (appartementen). Ook pleiten we voor een 
zogenaamde Bouwmeesterscan. Deze 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.” 

 

Eenzaamheid 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.  
 
N-VA Boortmeerbeek vindt dat de gemeente hier een positieve rol in kan spelen. 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: 
 

o 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 reeds in diverse steden en 
gemeenten. 

 

o 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 kan hier een sterke rol in spelen. 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! 
 
 



Programma N-VA Boortmeerbeek 2018       
 

12 
 

 
 

 
 

1 CROL Hans 13 KETELS Stijn 

2 VAN OBBERGEN Sigrid 14 VRANCKX Katrien 

3 BIJLSMA Rodrigue 15 JACOPS Mieke 

4 WOLFS Regina 16 DESEES Tommy 

5 GEERTS Vincent 17 VERMEERSCH Wendy 

6 DUSON Thierry 18 WECKHUYSEN Kimberly 

7 VAN DEN BROECK Gerd 19 VAN GAEVER Lynn 

8 LIBERT Karin 20 ANTOINE Twanne 

9 DE BRUYN Marina 21 HAESAERTS Wendy 

10 SEYMONS Marie Jeanne 22 VERSCHAEREN Marc 

11 DE WINTER Yannick 23 RENDERS Rudy 

12 GROENEWEG Marc   
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Een sterk lokaal onderwijs 
 
Het optimaal benutten van de schoolinfrastructuur is ons vertrekpunt. Voor ons is dat 
echter niet alleen een kwestie van efficiëntie, maar ook van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Als kloppend hart van onze gemeente dragen onze scholen bij tot 
het versterken van het kostbare, sociale en lokale weefsel. 
 
N-VA Boortmeerbeek wil ook binnen de bevoegdheden van de gemeente werken aan 
kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind ongeacht hun thuissituatie en 
rekening houdend met de capaciteiten van elk kind. In dat opzicht pleiten we voor de 
buurtschool in het basisonderwijs en een doordachte aanpak van het capaciteitsprobleem 
zowel op korte als op lange termijn, waarbij we rekening houden met de keuze van de 
ouders en de aanwezigheid van broers of zussen. 
 
 

Hoe realiseren we dat? 

o We pleiten ervoor om de beschikbare schoolinfrastructuur optimaal te benutten. 
Daarom willen we schoolgebouwen openstellen, ook buiten de schooluren en tijdens 
de vakanties, bijvoorbeeld voor sport- en speelpleinwerking. Ook het 
verenigingsleven, hobby-, amateur- en sportclubs en andere verenigingen moeten er 
terecht kunnen. 

 

o Uiteraard staan we erop dat er goede, praktische afspraken met de scholen en de 
burgers gemaakt worden op het vlak van kostprijs, toegang, verzekering, reglement, 
toezicht en onderhoud. De gemeente kan hierbij een coördinatierol opnemen. Door 
de nabijheid van de school hoeven de ouders niet langer rond te rijden om hun 
kinderen van de ene activiteit naar de andere te brengen.  

 

o Lokale verenigingen die zich al dan niet op schoolkinderen richten, hebben dan weer 
geschikte infrastructuur in de buurt. Door de combinatie van meerdere functies op 
één school moeten ouders na de schooluren hun kinderen bijvoorbeeld niet naar een 
activiteit brengen. Die activiteit komt immers langs op school. 

 
In samenwerking met de lokale politie en alle scholen werken we actief mee aan een 
verkeersveilige schoolomgeving (bijvoorbeeld schoolfietsroutes).  
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Artikel: Vaart achter de Vaart! Veilig fietsen en wandelen tussen Mechelen 
en Leuven. 
 
 “Fietsen langs de Leuvensesteenweg is te gevaarlijk. Hoogtijd om van het jaagpad langs 
de vaart een echte fietsostrade te maken, waar voetgangers en fietsers veilig kunnen 
gebruik van maken.” zegt Regina Wolfs.  

 

Leuven - Mechelen drukst bereden fietsweg 
Fietsostrades of fietssnelwegen zijn interprovinciale netwerken die op termijn alle Vlaamse 
steden vlot met elkaar zullen verbinden met een veilig en bewegwijzerd netwerk van 110 
fietspaden (waarvan er een 60-tal reeds gedeeltelijk in gebruik zijn).  
 
 Zo zullen de inwoners van onze gemeente in de toekomst gebruik kunnen maken van 2 
fietsostrades (F1 & F8) in de buurt die hen makkelijk en veilig naar Brussel, Antwerpen, 
Leuven en Mechelen zullen brengen.  

De F8 Mechelen-Leuven verbindt beide steden via een fietssnelweg van 25 km die 
grotendeels langs het kanaal Leuven-Dijle loopt. Het is nu reeds de drukst bereden fietsweg 
met een 180.000-tal bewegingen in de eerste 7 maanden van 2017.  

  

Rodrigue Bijlsma plaats 3 & Regina Wolfs plaats 4 
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Fietsvriendelijk en kwaliteitsvol 
Om mensen te overtuigen van de fiets als volwaardig alternatief moeten we extra 
investeren in infrastructuur. We willen werken aan een beleid waar onze inwoners 
aangemoedigd worden om vaker met de fiets te gaan. Daarom opteren we voor een aantal 
routekwaliteitseisen: 

• Uitnodigend ontworpen om makkelijk te kunnen fietsen. 
• Duidelijk visueel aangeduide kruisingen waar fietsers voorrang hebben en liefst met 

automatische detectie. Hier kunnen we als gemeente al snel een eerste stap zetten. 
• De nodige opvolging van de staat van het wegdek, zodat er een beter rijcomfort 

bekomen kan worden. 
• Indien mogelijk zouden wij ook willen inzetten op dynamische verlichting, zodat ook ’s 

nachts veilig heen en weer gefietst kan worden tussen Mechelen en Leuven. 
 
Met de nieuwe snelwegen kunnen fietsers op hun gewone fietsen, elektrische fietsen of 
pedelec op een vlotte en veilige manier naar de school, naar het werk en naar recreatieve 
evenementen. Ook is de kwaliteitsverbetering een welgekome geschenk voor de vele 
wielertoeristen. 

Samen de handen in elkaar slaan 
De uitbouw en optimalisatie van deze infrastructuur moet één van de prioriteiten van het 
gemeentebestuur worden. Hiertoe dient het nodige overleg met de provincie en de 
Vlaamse Waterweg georganiseerd te worden.    

Voor ons dagelijks verkeer 
Een fietsostrade alleen is niet genoeg. We gaan werken aan een vlotte verbindingen tussen 
de dorpskernen en de vaart. Zodat iedereen veilig van thuis uit kan vertrekken. Verder 
dienen er bijkomende doorsteken naar de Leuvense Steenweg als uitgestrekt winkelgebied 
voorzien te worden.Als bovenstaande punten gerealiseerd zijn, dan krijgt de fietser 
eindelijk de plaats in het verkeer die hij verdient. 
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Veiligheid 
 
Het handhaven van de veiligheid op haar grondgebied is één van de belangrijkste 
kerntaken van de overheid. Voor de N-VA is veiligheid geen zaak van politie en justitie 
alleen. Het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid. 
Burgers zijn voor de gemeente een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en 
overlast. U kent uw buurt immers als geen ander.  
 
Daarnaast is er ook een belangrijke rol voor de BIN’s (buurtinformatienetwerken) en een 
diefstalpreventieadviseur. Deze laatste moet actief initiatieven nemen om de bevolking te 
sensibiliseren. Dit kan onder meer door het organiseren van informatieavonden en van 
wijkwandelingen in het kader van de inbraakpreventie. Naast het reeds jaren actieve BIN 
Liezebos (Lievekensbossen-Zevenbunder-Bosbeek) is er plaats voor en nood aan nieuwe 
BIN structuren in andere delen van de gemeente. 
 
Als gemeente en tezamen met de lokale politie moeten we zelf actief inzetten op de 
preventie van criminaliteit en overlast. Wij geloven in een doordachte nultolerantie en een 
lik-op-stukbeleid via GAS om het gevoel van straffeloosheid en het gevoel van 
onveiligheid bij de burger aan te pakken. 
 
We rusten onze politiewagens uit met slimme mobiele ANPR-camera’s. Die camera’s 
kunnen al rijdend nummerplaten registreren en controleren of er sprake is van een 
overtreding. Dat geeft aan de politie de mogelijkheid om onmiddellijk te reageren op 
inbreuken zoals bijv. het rijden zonder autoverzekering of met een vervallen 
keuringsbewijs. Ook geseinde voertuigen worden met dit type camera’s onderschept. 
Uiteraard is dit ook een uitstekend wapen en afschrikmiddel tegen rondtrekkende 
dievenbendes,… 
 
Deze verplaatsbare camera’s kunnen echter nog meer. Het controleren op sluipverkeer, 
vrachtverkeer en wegpiraten kan op deze manier efficiënt aangepakt worden. Dergelijke 
camera’s zijn immers niet gebonden aan één plaats of moment, maar zijn aanpasbaar aan 
de wensen en noden van het verkeer doorheen uw gemeente. 
 
We willen ook meer mensen veilig en comfortabel op de fiets krijgen. Meer dan de helft 
van de verplaatsingen die we met z’n allen maken, zijn immers korter dan vijf kilometer. 
Toch nemen we ook voor die kleine verplaatsingen meestal de wagen.  
 
De voorbije jaren heeft N-VA-minister Ben Weyts reeds extra middelen ingezet om werk te 
maken van de versnelde uitbouw van fietspaden langs gewestwegen. Zo investeerde hij 
330.000 euro voor nieuwe fietspaden en projecten in Boortmeerbeek. Concreet gaat het 
om de vernieuwing van het jaagpad tussen Hofstadebrug (Boortmeerbeek) en de 
Lotelingenstraat (Mechelen). Dit gedeelte van het jaagpad wordt door vele inwoners en 
schoolgaande jeugd gebruikt om dagelijks op en neer naar Mechelen te pendelen. 
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Dit volstaat uiteraard niet om iedereen op de fiets te krijgen. N-VA Boortmeerbeek stelt een 
aantal extra maatregelen voor: 
 

o Het fietstraject door onze gemeente moet op een comfortabele en veilige manier kunnen 
worden afgelegd. Daarom willen we een uitgebreid en goed onderhouden netwerk van 
fietsverbindingen doorheen de gemeente. Conflictpunten pakken we aan. De schoolstraten 
krijgen extra aandacht. 

o Bij de (her)aanleg van straten houden we rekening met fietsers en andere trage 
weggebruikers. We voorzien voldoende fietsenstallingen of –parkings waar nodig. Gezien 
het succes van de elektrische fiets denken we na over het plaatsen van opbergkluisjes voor 
dergelijke fietsen. Dit vermindert het aantal diefstallen en zet mensen extra aan de fiets te 
nemen. 

o De gemeente gaat onderzoeken waar fietsstraten mogelijk zijn, en legt nieuwe fietspaden 
aan waar mogelijk. Dit is mogelijk door gewestelijke subsidies die tot 80% van de 
investeringskost besparen. 

o De gemeente overlegt met de provincie om het lokale fietsverkeer optimaal te laten 
aansluiten op het bovenlokale fietsroutenetwerk en op de fietssnelwegen doorheen 
Vlaanderen. Ook hier maken we maximaal gebruik van de beschikbare provinciale en 
Vlaamse subsidies. 

o Rustige straten die parallel lopen met de grote verbindingswegen kunnen worden 
vormgegeven als een alternatieve en veiligere fietsroute. 

o In samenwerking met de lokale middenstand zetten we acties op waarbij fietsers in de 
bloemetjes worden gezet. 

o Uiteraard geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld: het gemeentepersoneel wordt 
gestimuleerd om de fiets te gebruiken. Ook autodelen moet gepromoot worden. 

o De gemeente voorziet voldoende middelen voor sensibilisering en verkeersopvoeding. 

o We voeren een aangepast handhavingsbeleid. We controleren op snelheid, maar ook daar 
waar foutparkeren het zicht belemmert, of in de buurt van de scholen in onze gemeente. 
Ook hier kunnen ANPR-camera’s weer een rol spelen. 
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Artikel: Groen licht voor 139 sociale woningen.  
Een overaanbod dat wij in goede banen willen leiden. 
Iedereen heeft recht op betaalbaar wonen in eigen streek. 
“De woningprijzen in onze gemeente zijn bij de hoogste uit de streek, daarom is het 
belangrijk dat we voldoende sociale maatregelen nemen, zodat er nog steeds plaats is in 
onze gemeenschap voor zij die het moeilijk hebben. Al is een overaanbod alles behalve 
wenselijk en kunnen voorrangsregels (vb. Nederlands, lokale binding,...) in het gedrang 
komen.”  zegt Rodrigue Bijlsma plaats 3 voor Boortmeerbeek. 

Ons beleid. 
Een Woonbeleidsplan ontwikkelen met een 
duidelijke visie en acties. 

Volop inzetten op spreiding in de tijd om zo 
voorrang te geven aan de lokale vraag. 

Inzetten op de Nederlandse taal en Vlaamse 
identiteit 

Sociale huurwoningen primeren op sociale 
koopwoningen 

Mensen uit Boortmeerbeek die in aanmerking 
komen sensibiliseren  

Goede verkavelingsregels voorzien voor een 
aangename wijk  

 

 

Betaalbaar wonen in eigen streek 
Tot nu toe werden onze inwoners gedwongen om uit te wijken naar andere gemeentes of naar 
de ons omliggende steden. Een woning voor iemand met een klein budget was onvindbaar en 
zo hebben we reeds een groot aantal jongeren, alleenstaanden, ouderen en mensen met een 
beperkt inkomen die in onze gemeente zijn opgegroeid, verloren. 

De boot gemist… te laat voor een gelijkmatige verdeling in de tijd 
Om een gelijkmatige verdeling van sociale woningen over heel het land te garanderen, heeft de 
Vlaamse Regering (Freya Van Den Bossche) in het verleden (2009) bepaald dat in iedere 
gemeente 9% van het woningaanbod een sociale woning moet zijn tegen 2025. Voor 
Boortmeerbeek betekende dit dat we van 10 (nulmeting 2009) naar 152 (2025) moesten 
evolueren. In 2016 was de gemeente geëvolueerd van 10 naar 15, een schrijnende  stijging van 
4,31% ipv. de beoogde 42,22%. Als gevolg hiervan werd de meerderheid dan ook op het matje 
geroepen door minister Homans. Je kan als gemeente niet zomaar afwijken van de regels, dat 
kunnen haar inwoners ook niet! 

  

Rodrigue Bijlsma plaats 3 
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Electorale angst van de paarse meerderheid 
Als we in 2009 direct hadden gereageerd, zouden we als gemeente 10 woningen per jaar 
moeten bouwen. Een hoeveelheid die mooi overeenkomt met de lokale vraag uit 
Boortmeerbeek. Spijtig genoeg is dit niet gebeurd… Electorale overwegingen of gebrek aan 
beleid. Het blijft een vraagteken, want zowel voor de lokale verkiezingen in 2012 als deze in 
2018 blijft het oorverdovend stil. Eén ding is zeker: stuisvogelpolitiek werkt niet, want de 
woningen moeten er komen. 
Vervlogen voorrangsregel 

Het gevolg is dat ook mensen zonder band met Boortmeerbeek nu toegang krijgen. 
In een normale situatie zijn het voornamelijk mensen met een band met Boortmeerbeek die in 
aanmerking komen voor een sociale woning in onze gemeente. De wachtlijst is dan namelijk 
langer of (idealiter) gelijk aan het lokale aanbod. Wanneer je in het geval komt van een 
overaanbod, tja… dan heb heb je als gemeente geen verhaal meer en kunnen ook mensen 
zonder band met de gemeente in aanmerking komen. Het doel wordt dan gemist en je bent niet 
meer bezig met woningen te voorzien voor mensen met beperkte middelen die in eigen streek 
willen blijven wonen.  

Prijsdrukkingsmiddel voor private vastgoedsector 
Een mooi meegenomen gevolg van sociale woningen is hun onrechtstreeks nut 
als prijsdrukkingsmiddel voor de private sector. Een sociale woning bedraagt ergens rond de 
200.000 euro alle kosten inbegrepen. Hiervoor krijgt u een half open bebouwing met een tuintje. 
Nu worden deze pas gebouwd nadat de vastgoedsector alle wijken reeds heeft uitverkocht. De 
nieuwe tweeverdieners hebben aanzienlijk meer betaald. Hier hadden deze woningen ook hun 
nut kunnen bewijzen om zo bv. jonge twee verdieners meer ademruimte te geven.  
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Marie-Jeanne Seymons plaats 10 
In Boortmeerbeek is er meer verborgen armoede dan we denken. 
Vele gezinnen, vaak met slechts één ouder, staan onder hoge 
financiële druk. Hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.  
Laten we extra aandacht aan hen besteden! 
 

 
 

Katrien Vranckx plaats 14 
Een wekelijkse ophaling van het huisvuil (restafval) zou een 
goede zaak zijn. Daarnaast zou het containerpark gratis moeten 
zijn voor zaken die sowieso gratis meegegeven kunnen worden 
(papier en karton, bijvoorbeeld). Nu kost dit geld, zelfs als je 
alleen met een stapel papier aankomt. 
 

 
 

Yannick De Winter plaats 11 
Er zouden meer activiteiten voor jongeren voorzien moeten worden. 
Ik verwacht niet dat de gemeente alles organiseert, maar wel dat ze 
bijvoorbeeld verenigingen helpen (waar mogelijk) als er zo’n zaken 
georganiseerd worden. 
 

 
 
 

Lynn Van Gaever plaats 19 
Er moeten meer flitscontroles komen op de Rijmenamsebaan. 
Daarnaast zou er zeker ook meer controle moeten komen op zwaar 
verkeer. Onze huizen daveren door het lawaai en gedender! 
 
 
 

 

Karin Libert plaats 8 
3 feestzalen en een zwembad zullen we in de huidige legislatuur (2012-
2018) verloren hebben. Voor mij zijn dit belangrijke werkpunten. Een 
omgevingsanalyse om te weten wat onze inwoners nodig hebben is dringend 
aan de orde.  
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Stijn Ketels plaats 13 
De gemeente zou zelf eens de jongeren moeten bevragen en horen 
wat jongeren anders zouden willen in onze gemeente, en wat hen 
bezig houdt. Extra evenementen voor 
jongeren zouden ook zeker geen kwaad 
kunnen. 
 

 

Mieke Jacops plaats 15 
Er moet op school nog meer aandacht besteed worden aan 
verkeersveiligheid. Denk maar aan onderwerpen zoals de dode 
hoek bij vrachtwagens.  

 
 
 

Gerd Van Den Broeck plaats 7 
De gemeente moet werk maken van een duidelijke en consequente 
signalisatie. Deze moet voor automobilisten en andere 
weggebruikers glashelder zijn, en geen verwarring 
zaaien.  
 

 

Marc Verschaeren plaats 22 
Dagelijks rijd ik langs de vaart richting mijn werk in 
Mechelen. De geurhinder op mijn traject is op bepaalde 
plaatsen heel onaangenaam, zelfs chemisch. Kan dit 
zomaar? 
 
 

Marc Groeneweg plaats 12 
Zwerfvuil is in onze gemeente een groot probleem. 
Dit moet echt streng aangepakt worden! 
 

 

Thierry Duson plaats 6 
Ook in onze gemeente moeten we een strijd tegen armoede en 
eenzaamheid voeren. En nog een andere strijd: die voor een veilige 
schoolomgeving!  
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Nawoord 
 
U ziet het! Onze partij is er klaar voor. 
 
Een uitgebreid programma begeleid met artikels die reeds een aantal concrete voorstellen 
verwoorden. Het programma vertegenwoordigt dan ook de hernieuwde en ambitieuze 
opdracht om met N-VA een brede basis te kunnen uitbouwen in onze gemeente. 
Voortbouwend op ons Vlaamse succesverhaal willen we ook in Boortmeerbeek een klare 
visie bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen. De globalisering en haar gevolgen 
voor mens en maatschappij, de individualisering en de afname van de sociale 
verbondenheid, migratie en integratie, de (on)macht van de media, de werking van de 
gemeenteraad, de vergrijzing...  
 

Vrij en verantwoordelijk, complexloos Vlaams, open op de wereld, 
ongebonden en consequent. 

 
We ijveren voor een echte en hechte samen-leving, een gemeenschap van vrije Vlamingen 
die verantwoordelijkheid opnemen voor het geheel: vrij en verantwoordelijk. We werken 
aan een nieuw burgerschap in samenhorigheid. Sleutels daartoe zijn respect voor de 
persoonlijke integriteit en vrijheid enerzijds, verantwoordelijkheid en gemeenschapszin 
anderzijds.  
 
Met ons programma doet de Nieuw-Vlaamse Alliantie een aanbod om ploeg te vormen, om 
een alliantie aan te gaan met iedereen die, net als de Nieuw-Vlaamse Alliantie, ongebonden 
is. Een aanbod gericht aan heel Boortmeerbeek om aan politiek te doen in functie van het 
algemeen Vlaams belang. Niet op basis van verpakking, holle retoriek of loze beloftes, maar 
op basis van inhoud en programma. De Nieuw-Vlaamse Alliantie is een aanbodpartij van 
en voor rechtlijnige mensen die doen wat ze zeggen, die woord houden.  
 
Een partij van en voor de inwoners van Boortmeerbeek. 
Ronduit en rechtlijnig, zonder taboes.  

 

 
  

Rudy Renders 
Lijstduwer –plaats 23 

Rodrigue Bijlsma 
Ondervoorzitter – plaats  3 
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 facebook.com/BoortmeerbeekNVA 
 

@NVA_BoortMB 
 
boortmeerbeek.n-va.be 
bestuur@nvaboortmeerbeek.vlaanderen 


