
Veilig thuis in een welvarend Roosdaal 

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102€ 102
per maand in per maand in 
de volledigede volledige

taxshifttaxshift
(2015-2019)(2015-2019)

€ 74
per maand in per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 146
per maand in 
de volledige

(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

€ 102
per maand in 
de volledige

(2015-2019)

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

per maand in 
de volledige

(2015-2019)

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon
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De informatie die op dit document wordt vermeld 
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N-VA redt dossier Roosdaalse kinderopvang 
De N-VA-fractie heeft in het dossier over de voor- en 
naschoolse kinderopvang opnieuw bewezen dat ze 
effectief weegt op het Roosdaalse beleid. 

Wendy Godaert, gemeenteraadslid: “Toen het dossier van de 
uitbesteding van de kinderopvang in februari vorig jaar voor de 
eerste maal op de agenda van de gemeenteraad stond, bleek al 
dat het onvoldoende doordacht opgesteld was en dat wettelijke 
bepalingen niet werden nageleefd. Ouders voor opvang laten 
betalen tot de aanvang van de lessen en de betalende opvang  
onmiddellijk na de lessen laten starten, kan niet. Bovendien 
wees de N-VA erop dat ouders bij dergelijke wijzigingen deel 
moeten kunnen uitmaken van een evaluatiewerkgroep, maar 
ook daar had schepen Goossens (CD&V) geen oren naar.”

Gemeentebestuur wijzigt gemaakte afspraken
Linda Van den Eede, fractievoorzitter: “Namens onze fractie heb ik het geklungel van de CD&V-meerderheid in dit dossier aan de 
kaak gesteld. Vooreerst werd de opdracht uitbesteed zonder de wettelijk voorziene mededinging, met een schorsing door de gouver-
neur tot gevolg. Daarna weigerde CD&V, zelfs tot tweemaal toe, het wettelijk voorziene kwartier gratis opvang voor en na de lestijden 
toe te passen. Bovendien wijzigden zij in november 2017 dan ook nog eens de betalende uurregeling en verhoogden zij de tarieven. 
Dat ouders protesteerden was niet meer dan normaal. Gemaakte afspraken in het begin van het schooljaar gelden immers voor de 
ganse duur van dat schooljaar.”

N-VA doet tegenvoorstel
Omdat de meerderheid nu nogmaals een voorstel ter stemming legde dat niet overeen-
stemde met de afspraken, diende de N-VA een tegenvoorstel in om terug te keren naar de 
enige wettige situatie zoals begin september afgesproken, een voorstel dat de meerderheid 
gewoon niet kon weigeren. Hiermee werd aangetoond dat N-VA Roosdaal dossiers steeds 
op een kwalitatieve manier voorbereidt. We hopen dat we ons steentje hebben bijgedragen 
om de onrust bij de ouders weg te nemen.

Veiligheid voorop op Ninoofsesteenweg (p. 2) Enquête Iedereen burgemeester (p. 4 en 5)

Linda VAN DEN EEDE,  
fractievoorzitter

Wendy GODAERT, 
gemeenteraadslid

  CD&V Roosdaal besteedde de kinderopvang uit voor 
16 133,15 euro per maand. En dat gedurende zes jaar.

Noteer nu al in uw agenda!
Hou 9 en 10 juni alvast vrij in uw agenda. Dan vindt immers het jaar-
lijkse eetfestijn van N-VA Roosdaal plaats in zaal Ons Huis in Pamel.

Eetfestijn
9 en 10 juni

Meer weten over  
N-VA Roosdaal?

 www.n-va.be/Roosdaal

 N-VA Roosdaal
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Veiligheid voorop op Ninoofsesteenweg 
De werken aan de Ninoofsesteenweg zijn intussen ruim 
over halfweg. N-VA Roosdaal blijft zich zorgen maken 
over de veiligheid van de zwakke weggebruiker. 

Tijdens de eerste fase van de werken kwamen de eerste klachten 
over onveilige oversteekplaatsen binnen. Uit de werfverslagen 
van het Agentschap Wegen & Verkeer, de gemeente en andere 
betrokkenen bleek dat het plaatsen van tijdelijke verkeerslichten 
niet nodig zou zijn. 

Wendy Godaert, gemeenteraadslid: “Wij vonden het op dat  
moment, met de donkere wintermaanden in het vooruitzicht, 
zeker geen overbodige luxe om de zichtbaarheid aan de over-
steekplaatsen te verbeteren.”

Toen de tweede fase werd opgestart: opnieuw hetzelfde pro-
bleem. Het kruispunt met de Omer De Vidtslaan, gebruikt door 
veel pendelaars, was onveilig. Dit kaartte de N-VA dan ook aan 
in de gemeenteraad van januari.

Linda Van den Eede, fractievoorzitter: “Dat pendelaars in het 
donker de Ninoofsesteenweg moeten oversteken, is om ongeluk-
ken vragen. Wij zijn dan ook tevreden dat op 31 januari, minder 
dan één week na onze interventie in de gemeenteraad, lichten 
geplaatst werden aan het kruispunt.”

Organisatie-audit bij OCMW
Eigen lof …
De laatste maanden voerde het agentschap Audit Vlaan-
deren een organisatie-audit uit bij verschillende OCMW’s. 
Ook het OCMW van Roosdaal werd aan deze audit onder-
worpen. De positieve geluiden die vanuit de meerderheid 
klinken over deze audit, verdienen toch enige nuancering. 
In het rapport vonden wij een twintigtal elementen die 
volgens Audit Vlaanderen voor verbetering vatbaar zijn. 

Voor N-VA Roosdaal is het vooral belangrijk dat de dienst-
verlening van het OCMW maximaal tegemoetkomt aan  
de sociale noden van de Roosdaalse bevolking. De dienst- 
verlening moet kwalitatief en efficiënt zijn. De bijdrage van 
de gemeente aan het OCMW voor 2018 bedraagt immers  
975 098 euro. Dat is ongeveer 90 euro per inwoner.

N-VA Roosdaal in de gemeenteraad
Raadslid Linda Van Huylenbroeck stelde 
een vraag over de bediening van de ‘sper-
palen’ aan het Koetshuis in geval van een 
noodsituatie. In de toekomst zal er in de 
cafetaria van het Koetshuis een sleutel ter 
beschikking liggen om deze palen te bedie-
nen.

Annick Borloo signaleerde de onveilige 
verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers 
in de Wambeekstraat. Ook de bezorgdheid 
over de meldingen van geluidsoverlast in  
de gemeentelijke zalen werd door haar 
aangekaart.

Op voorstel van Kristof Cooreman sluit 
Roosdaal zich aan bij het initiatief van de 
European Disability Card. Die kaart is 
ontstaan op voorstel van staatssecretaris 
Zuhal Demir. Met de kaart kunnen perso-
nen met een beperking eenvoudig en zonder 
discussie aantonen dat ze recht hebben op 
bepaalde voordelen.

In publiek toegankelijke gebouwen 
van de gemeente, het OCMW en 
het AGB, kunnen, op voorstel van 
de N-VA, ouders binnenkort  
gebruikmaken van verzorgings-
tafels om hun kleine kinderen te 
verzorgen. We hopen dat deze 
kleine ingreep heel vlug uitgevoerd 
kan worden.

Gemeenteraadsleden Wendy GODAERT, Luc VANHALME en  
Linda VAN DEN EEDE zijn tevreden met de tijdelijke verkeerslichten.

Agnes EYLENBOSCH, Jan DAEM, Peggy BULTERIJS en Nadia VAN 
DEN SPIEGEL verdedigen de N-VA-standpunten in de OCMW-raad.

  Wie het volledige rapport wil nalezen, kan dat in het kader van 
de openbaarheid van bestuur via brief of e-mail aanvragen bij 
de secretaris van het OCMW.
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U kan deze enquête ook online invullen op www.n-va.be/roosdaal

De waarheid over de sociale 
verkaveling aan de  
Derrevoortstraat
2012: De sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Providen-
tia vraagt een bouwvergunning aan voor de bouw van twaalf 
sociale huurwoningen in Strijtem en 58 sociale woningen in 
de Derrevoortstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. N-VA 
Roosdaal gaat akkoord met het Strijtemse project, maar niet met 
dat in Lombeek (grootschaligheid, geen openbaar vervoer, drie 
woonlagen …). De CD&V-meerderheid levert toch een bouwver-
gunning af.

  2012: Het Derrevoortcomité gaat in beroep bij de deputatie 
van Vlaams-Brabant en haalt gelijk.

  11 november 2015: Sociale woonwijk in Strijtem geopend. 
Rond Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek blijft het stil.

  2017: Providentia past de plannen lichtjes aan en vraagt nu 
een bouwvergunning aan voor 47 sociale woningen in de Der-
revoortstraat.

  31 augustus 2017: Het Derrevoortcomité organiseert zelf 
een eerste overlegvergadering. Volgens hen is het project 
nog steeds veel te groot voor het kleine dorp. Het aanwezige 
CD&V-gemeenteraadslid rept met geen woord over het feit dat 
de meerderheid met deze aanvraag niet akkoord zal gaan en 
verdedigt het project zelfs.

  7 september 2017: Schepen Goossens heeft in de Gemeen-
telijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) geen 
opmerkingen bij de aangevraagde vergunning, ook niet over 
het ‘niet op mensenmaat’-zijn van het project. De GECORO 
geeft dus een gunstig advies.

  18 september 2017: Einde van het openbaar onderzoek. Heel 
wat buurtbewoners dienden klachten in tegen het voorlig-
gende project.

  9 oktober 2017: Het Derrevoortcomité organiseert een 
tweede infovergadering. Er wordt afgesproken in beroep te 
gaan wanneer de CD&V-meerderheid de vergunning toekent. 

Nog steeds geen reactie van het aanwezige CD&V-raadslid dat 
de meerderheid de vergunning niet zal toekennen, maar zal 
pleiten voor een kleiner project. Er wordt voldoende financiële 
steun verzameld om een advocaat onder de arm te nemen.

  10 november 2017: CD&V Roosdaal laat via de pers weten 
dat zij streven naar “een verantwoorde en kwalitatieve inplan-
ting van een nieuwe woonbuurt [...] met een vermindering 
van de woonentiteiten in een eerste fase naar minder dan de 
helft zal het project passender zijn in de ruime omgeving”. 
De druk is groot. Indien toch een vergunning wordt afgele-
verd voor het grotere project en die geschorst wordt, dreigen 
alle subsidies voor de koopwoningen verloren te gaan. Enkel 
projecten goedgekeurd voor 31 december 2017 maken daar 
aanspraak op.

  30 november 2017: Tijdens de gemeenteraad gaat de N-VA 
akkoord met het toekennen van een vergunning voor zestien 
koop- en zeven huurwoningen. De N-VA doet het voorstel om 
aan Providentia te vragen de overige ruimte om te  
vormen tot volkstuintjes voor de bewoners. Zo wordt een stop 
gezet op verdere uitbreidingsplannen.

  Conclusie: Had CD&V in 2012 de visie van N-VA gevolgd qua 
kleinschaligheid, dan hadden de geïnteresseerde  
Roosdaalse inwoners nu al enkele jaren eigenaar geweest  
van hun eigen koopwoning.  
 
Hier hoef je trouwens niet tussen de regels te lezen om te we-
ten te komen wat CD&V in de toekomst (lees: na de  
verkiezingen) met dit project van plan is, aangezien zij  
spreken over een eerste fase.  
Wordt vervolgd!

De N-VA-mandatarissen luisteren naar de Roosdaalse burger  
en blijven de kleinschaligheid van dergelijke projecten bepleiten.

N-VA  

Roosdaal 

in beeld

N-VA Roosdaal op Roosdaalse kerstmarkt 

Eind december stond N-VA Roosdaal traditiegetrouw 

op de Roosdaalse Kerstmarkt. Ook dit jaar werd het 

een heel gezellige bedoening, waarvan de opbrengst 

opnieuw naar Music for Life ging.

Jan Jambon in Roosdaal 
Begin februari kwam minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid 

Jan Jambon een glasheldere uiteenzetting geven over de manier waarop 

de N-VA in zowel de Vlaamse als de federale regering de zaken in be-

weging zet. Tijdens de gesmaakte en geslaagde receptie nam hij ruim de 

tijd om vragen te beantwoorden. Zo’n 140 aanwezigen konden de uitleg 

van minister Jambon waarderen.
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Veilig thuis in een welvarend Roosdaal

Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. 
U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt. 
Uw ideeën zijn belangrijk. Roosdaal is ook van u. 

Wonen & Werken

Dienstverlening

Er is meer nood aan sociale huurwoningen.

In de gemeente zijn voldoende kindercrèches.

De gemeente zet genoeg in op een veilige buurtwerking.

Grote (woon)projecten vragen meer parkeerplaatsen.

Roosdaal biedt voldoende kansen voor ondernemers.

De administratie heeft ruime openingsuren.

De gemeentelijke gebouwen zijn rolstoelvriendelijk.

Ik ben tevreden over de voor- en naschoolse opvang.

De hygiëne in openbare gebouwen en scholen is goed.

U kan deze enquête ook online invullen op www.n-va.be/roosdaal

De website van de gemeente is klantvriendelijk.

Ik woon in deelgemeente:

U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Roosdaal noteer dan uw contactgegevens. (U maakt dan meteen ook kans op een 
mooie prijs)
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roosdaal@n-va.be

Vrije Tijd & Jeugd

Mobiliteit

Diversen

U bent voor één dag burgemeester. Wat zou u meteen aanpakken of veranderen?

Frans Vanderveken, F. Van Cauwelaertstraat 80, OLV-Lombeek
Jan Daem, Pastoriestraat 16, Borchtlombeek
Linda Van den Eede, Molenveldstraat 22, Pamel
Peggy Bulterijs, Lostraat 204, Strijtem

Sluikstorten wordt voldoende aangepakt.

De gemeente moet veiligheidscamera's plaatsen.

Toeristische troeven worden genoeg in de kijker gezet.

Armoede wordt voldoende bestreden.

Er moet meer toegankelijk groen komen in Roosdaal.

Er zijn voldoende veilige fiets- en voetpaden.

Het centrum is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Voetwegen moeten beter onderhouden worden.

Omwonenden worden goed geïnformeerd bij werken.

Foutparkeerders moeten streng aangepakt worden.

De openbare speelterreinen worden goed onderhouden.

Roosdaal heeft nood aan een fuifzaal.

Er is voldoende sportinfrastructuur.

Het gemeentelijke cultuuraanbod is voldoende divers.

Er is altijd wat te beleven in Roosdaal.
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