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N-VA Roosdaal wenst
u een fijn 2018!

Doorgedreven amateurisme

Prettig eindejaar!
December is begonnen en dat betekent uiteraard ook de overgang naar
een nieuw jaar. 2018 wordt heel
belangrijk voor onze afdeling, want
er staan gemeenteraadsverkiezingen op het programma. We hopen
daarvoor massaal op u te mogen
rekenen, maar wensen u eerst en
vooral een vreugdevol eindejaar en
een mooi begin van 2018!

Noteer nu al in uw
agenda
Hou maandag 5 februari 2018 alvast
vrij in uw agenda. Die avond organiseert N-VA Roosdaal immers haar
derde gespreksavond in de schouwburg van het Koetshuis. Na Theo
Francken en Johan Van Overtveldt
zal dit jaar minister van Binnenlandse
Zaken en Veiligheid, Jan Jambon,
uitleg komen geven over zijn beleid.
Het belooft een boeiende avond te
worden. Iedereen welkom!

Op de gemeenteraad van oktober kwam het dossier ter sprake van het geplande
Aquafinproject langs de Populierstraat, Bosstraat, Stampmolenstraat en IJzerenkruisstraat in Borchtlombeek. Met dit project, dat geraamd is op net geen
3 miljoen euro, waarvan de helft ten laste van de gemeente, worden niet alleen
gescheiden rioleringen en bufferbekkens aangelegd, maar worden ook de straten
volledig vernieuwd. Op basis van het ingrijpende karakter van de werken en de
hoge kostprijs, vond N-VA Roosdaal dat dit dossier een zeer groot draagvlak
verdiende. Jammer genoeg kregen de buurtbewoners echter geen inspraak.

“Het dossier van het Aquafinproject
moet behandeld worden met kennis
van zaken en met respect voor de
omwonenden.”
Annick Borloo, gemeenteraadslid

De N-VA bezorgde de buurtbewoners een
uitnodiging van de gemeenteraad om hen
de kans te geven de discussies over dit
thema eens van nabij te volgen. Hun massale aanwezigheid wekte ongerustheid bij
burgemeester en schepenen. De burgemeester voelde de bui al hangen en probeerde de
mensen op te vangen in de gang. Wat ze die
mensen vertelde weten we niet precies, maar
afgaande op de uitleg waarmee ze de zitting
begon, probeerde ze hen ervan te overtuigen
dat ze niets konden doen op de gemeenteraad. Ze stelde immers dat dit maar een
ontwerp was en dat er nog van alles te
wijzigen viel. In de hoop dat ze even vlug
zouden verdwijnen als ze gekomen waren,
misschien? Dat argument klopt natuurlijk
niet: eens goedgekeurd wordt het ontwerp
aan aannemers bezorgd die zich daarop
baseren om een prijs te maken.

gehouden. Het lijkt alsof de meerderheid
bang is voor inspraak van de burger, die
de situatie op het terrein vaak goed kent en
aanvoelt. Onze verbazing was ook groot
toen de bevoegde schepenen meerdere vragen van onze fractie niet beantwoordden.
De hele voorstelling getuigde van een manifest gebrek aan dossierkennis en doorgedreven amateurisme.

Meerkosten vermijden

“Een dergelijk lijvig dossier verdient meer
aandacht, meer knowhow en een burgemeester die de aanwezigen niet verkeerd
inlicht over het verdere verloop”, zegt
N-VA-gemeenteraadslid Annick Borloo.
“Dat de omwonenden eerst worden geraadpleegd en dat de plannen worden aangepast vooraleer het dossier opnieuw aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd, is de logica
zelve. Op die manier worden belangrijke
meerkosten vermeden. Wij zijn immers
Meerderheid bang voor inspraak?
niet tegen dit project, maar we willen dat
Op een eerdere infoavond, twee jaar geledit dossier behandeld wordt met kennis van
den, gaven de omwonenden immers heel
wat knelpunten aan, waarmee in het verdere zaken en met respect voor de omwonenden
en hun inbreng.”
verloop van dit dossier geen rekening werd
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N-VA Roosdaal wenst
u een prettige Kerst!

N-VA vraagt plan voor parochiekerken
‘Wou komt de nie kerk van Poumel?’ was het thema van het wagenspel van de ‘Dikke van Pamel-feesten’ in
1986. Als we de gang van zaken rond de Sint-Gaugericuskerk op een rijtje zetten, vragen we ons af of we dat
wagenspel niet eens opnieuw moeten opvoeren. Roosdaal is een van de enige gemeenten in ons bisdom
zonder toekomstvisie op de parochiekerken.
Ettelijke jaren geleden werd op bevel van de burgemeester een
vangnet geplaatst aan de ingang van de Sint-Gaugericuskerk in
Pamel, omdat er een lei van de toren was gevallen. Jaren gebeurde er – met uitzondering van de betaling van de maandelijkse
factuur aan het bedrijf dat het staketsel verhuurde – niets aan
de kerk. De rekening voor de Roosdaalse burger liep op tot
13 000 euro. Uiteindelijk werd de Roosdaalse gemeenschap
eigenaar van het staketsel.

 oosdaal moet nadenken
R
over een herbestemming van
bepaalde parochiekerken.

Onze verbazing was dan ook groot toen het in augustus plots
werd verwijderd. Waarvoor had het er al die jaren gestaan? Als
er echt iets mis was met de kerk of de toren, dan zouden er toch
(restauratie)werken moeten zijn uitgevoerd? Onze klomp brak
helemaal toen de kerk eind augustus gesloten werd, omdat er
stenen uit het schip van de kerk naar beneden waren gevallen.

kerken hun functie voor de eredienst behouden en welke kerken
in aanmerking komen voor een neven- of herbestemming. Het
schepencollege schuift het dossier echter steeds voor zich uit.

Nood aan toekomstvisie

Hulp van inwoners

Al in 2011 nodigde Geert Bourgeois, de toenmalige Vlaamse
minister van Binnenlands Bestuur, de gemeenten en kerkbesturen uit om zich over de toekomst van de parochiekerken te
bezinnen. Als gemeenten aanspraak willen maken op Vlaamse
subsidies voor restauratiewerken aan hun kerken, moeten ze een
kerkenbeleidsplan opmaken. Daarin moeten ze aangeven welke

N-VA Roosdaal wil dat de gemeente snel werk maakt van een
kerkenbeleidsplan. De toekomst van de kerken is een uitstekend
thema om de burgers te bevragen. Zij kunnen voorstellen formuleren en meedenken over de eventuele neven- of herbestemming van bepaalde kerken.

Bijdragen van de Roosdaalse burgers via de gemeentefinanciën in de werking van de verschillende kerkfabrieken in 2016:
Kerkfabriek

Werkingsbijdrage

Kerkfabriek Sint-Gaugericus Pamel

€ 93 579,30

Kerkfabriek Sint-Apollonia Ledeberg

€ 38 297,34

Kerkfabriek Sint-Amandus Borchtlombeek

€ 24 552,85

Kapelanie Onbevlekt Hart van Maria Kattem

€ 3 492,91

Kerkfabriek Sint-Martinus Strijtem

€ 38 960,38

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek

€ 17 907,86

Totaal

€ 216 790,64

 Raadslid Wendy Godaert vroeg het college naar een update over de werken aan de Ninoofsesteenweg.
Vooral de veiligheid van de omwonenden en de nood aan correcte berichtgeving is voor ons belangrijk.
De burgemeester beloofde dat de nodige veiligheidsmaatregelen genomen zouden worden. We volgen
dit uiteraard verder op.
 Raadslid Kristof Cooreman vindt het in deze tijden moeilijk verdedigbaar dat zetelende raadsleden gratis
mogen genieten van het voor het personeel georganiseerde nieuwjaarsdiner. Op zijn initiatief keurde de
gemeenteraad een voorstel goed dat stelt dat de zetelende mandatarissen vanaf dit jaar ook een bijdrage
moeten betalen.
 Raadslid Linda Van Huylenbroeck bleef ook in de gemeenteraad van september hameren op een
correcte afwikkeling van het dossier van de herinrichting van de voormalige site Den Broebel.

roosdaal@n-va.be

Nieuws
uit de
gemeente
raad
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Respect voor onze overledenen
De N-VA-fractie diende tijdens de gemeenteraad van oktober twee agendapunten in die te maken hebben
met de Roosdaalse begraafplaatsen. Onze afdeling wil dat de gemeente een lijst opmaakt met de graven met
lokaal historisch belang en vraagt dat er een herinneringsmuur geplaatst wordt op de Roosdaalse begraafplaatsen.
Graven met lokaal historisch belang

Bij een gehele of gedeeltelijke ontruiming van een begraafplaats
door de gemeente (waar deze legislatuur al mee begonnen werd)
zou een deel van de lokale geschiedenis verloren kunnen gaan.
Daarom is het opstellen van een lijst met graven met lokaal
historisch belang sinds 2004 wettelijk verplicht. Onze gemeente
heeft echter nog steeds geen lijst. De N-VA stelde voor om in
samenspraak met de Cultuurraad en culturele verenigingen zo’n
lijst op te maken.
De reactie van de meerderheid sloeg ons met verstomming.
Geen discussie, maar meteen de vraag om een stemming, waarop het punt uiteraard werd weggestemd. Dat het al dertien jaar
verplicht is, doet blijkbaar weinig ter zake. Maar dat er slordig
omgesprongen wordt met de lokale geschiedenis en lokaal erfgoed, is voor ons minstens even onaanvaardbaar.

Herinneringsmuur op Roosdaalse begraafplaatsen

Tijdens dezelfde gemeenteraad beoogden we het plaatsen van
een herinneringsmuur op de Roosdaalse begraafplaatsen. Veel
mensen hebben namelijk nood aan een plaats waar ze hun
overleden nabestaanden kunnen gedenken, ook wanneer de
graftekens al zijn verwijderd. “Ook hier ging de meerderheid
in eerste instantie niet akkoord”, zegt gemeenteraadslid Linda
Van den Eede. “Dat de kostprijs van een naamplaatje voor
sommige schepenen onoverkomelijk bleek te zijn, vonden we

Geslaagde infoavond over
buurtinformatienetwerken
N-VA Roosdaal organiseerde een
informatieavond rond buurtinformatienetwerken (BIN’s). Ongeveer
vijftig aanwezigen daagden op in
het Koetshuis voor wat een interessante uiteenzetting werd.
Initiatiefneemster Veerle Stassijns: “Het doel van een
BIN is om misdrijven te voorkomen, het veiligheidsgevoel te vergroten en de sociale cohesie te versterken.
In de omliggende gemeenten zijn al succesvolle voorbeelden te vinden van dergelijke netwerken. Het is een
samenwerking tussen burger, politie en lokale overheid.
Deze partners wisselen informatie uit om op die manier
preventief te werk te gaan. We hopen dat deze infoavond
inspiratie bracht en blijven de buurtinformatienetwerken
promoten.”
Meer info vindt u op de website van het kenniscentrum
BIN www.kce-bin-plp.be

 e N-VA vraagt onder meer een herinneringsmuur
D
op de Roosdaalse begraafplaatsen.
een argument dat er eigenlijk geen was. Na lang aandringen van
onze fractie werd beslist om een werkgroep op te richten. We
waren relatief optimistisch, omdat dergelijke manier van werken
in het verleden vruchten heeft afgeworpen. Denken we maar
aan de sterretjesweides die er op initiatief van onze fractie zijn
gekomen.” Ondanks het feit dat onze afgevaardigden meer dan
voldoende argumenten aanhaalden om dit punt erdoor te krijgen, bleven de andere werkgroepsleden van de CD&V-fractie en
het onafhankelijke raadslid eerder argwanend en bleef resultaat
uit. Toen we het punt op de gemeenteraad van november alsnog
presenteerden, werd het weggestemd door de meerderheid. Een
gemiste kans.

Nadia Van den Spiegel nieuw
OCMW-raadslid, Wendy Godaert
lid arrondissementeel bestuur
Door de verhuis van Sien Van Vaerenbergh naar Ninove kwam
er in de N-VA-fractie in het Roosdaalse OCMW een plaatsje
vrij. Nadia Van den Spiegel uit Pamel zal Sien daar opvolgen.
We danken Sien van harte voor haar bijdrage en wensen Nadia
heel veel succes!
In het arrondissementeel bestuur van Halle-Vilvoorde werd
Wendy Godaert dan weer de nieuwe afgevaardigde voor onze
afdeling. Ook haar wensen we uiteraard veel succes!
 adia Van den Spiegel,
N
OCMW-raadslid
 endy Godaert,
W
lid arrondissementeel
bestuur
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Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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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