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V.U. Kristof Cooreman
Karel Van de Woestijnestraat 14
1760 Roosdaal

Eetfestijn
N-VA Roosdaal

Muur van stilte?
De N-VA stelt zich vragen over de aanleg van een muurtje. Gaf het gemeentebestuur/AGB een cadeautje aan een familielid van een schepen?
Tijdens de gemeenteraad van 1 maart werd aan de gemeenteraadsleden de goedkeuring gevraagd van een doorlening aan het AGB (= Autonoom Gemeentebedrijf
waaronder Het Koetshuis valt) voor de uitgevoerde investeringen in 2011.

Op 8, 9 en 10 juni 2012 vindt het jaarlijkse
eetfestijn van N-VA Roosdaal opnieuw
plaats in Zaal Ons Huis in Pamel. Wie wil
genieten van een heerlijk varkenshaasje,
lekkere tongrolletjes, kipfilet of een Noorse
visschotel: één adres. We hopen iedereen
daar in grote getale te mogen verwelkomen!

Linda Van den Eede
lijsttrekker provincieraadsverkiezingen
Het kiescollege van N-VA heeft Linda
Van den Eede aangeduid als lijsttrekker
voor de komende provincieraadsverkiezingen. Linda zetelt
voor de N-VA reeds
in de provincieraad
sedert eind 2000 en
is daar met voorsprong het actiefste
lid.
Gerd
Vander Auwera

Wie ook een plaats
inneemt op deze lijst
is Gerd Vander Auwera. Gerd is afkomstig uit de Frans Van Cauwelaertstraat in
O.L.Vr.Lombeek maar woont nu samen
met zijn echtgenote en twee zoontjes in
Tollembeek (Galmaarden).
Hebt u familie, vrienden of kennissen die
wij mogen aanschrijven om ons voor te
stellen bij de provincieraadsverkiezingen
laat het ook gerust weten aan onze afdelingsvoorzitter
Frans
Vanderveken
frans.vanderveken@n-va.be

GEVOELIG PUNT
Op die lijst troffen we twee facturen aan (920,02 euro voor betonstenen en 465,85 euro
voor zandcement) die betrekking hadden op ’een muur’. N-VA-gemeenteraadslid
Linda Van den Eede wou graag weten over welke muur het hier ging. Blijkbaar werd
hier een gevoelig punt aangeraakt.
IDENTIEKE STENEN
Sommige schepenen wisselden ongeruste blikken uit alsof er een groot onheil Roosdaal zou treffen. Een van de schepenen wou zich zowaar onder zijn tafel verschuilen
maar bedacht zich op het allerlaatste moment, kwestie van de aandacht niet te veel
naar hem toe te trekken. Eén schepen verbrak de stilte: het ging om de muur langs
de achteringang van Het Koetshuis (zie foto). Een muur die is opgetrokken in precies
dezelfde stenen als de naastliggende woning. Spijtig genoeg stopt het verhaal niet
bij deze betaalde facturen.
Heel wat Strijtemnaren lieten ons weten dat die muur werd opgetrokken door
gemeentearbeiders. Voor die werkuren werd eveneens een factuur opgemaakt van
6 692 euro.
Laten we even de rekening maken:
Betonstenen

€ 920,02

Stabilisé

€ 465,85

Werkuren

€ 6 692,00

Totaal

€ 8 077,87

Onze vraag: doet het schepencollege
alle inwoners een dergelijk cadeau of
gebeurt dit alleen als het om de zus
van een (Strijtemse) schepen gaat?

“Niet alleen in Ternat
verfransing en vervreemding”
In Ternat probeert de lokale CD&V maatregelen te nemen tegen de toenemende verfransing en internationalisering in hun gemeente. In Roosdaal doet de CD&V niets.
Nochtans merken we ook in Roosdaal een toenemende verfransing en vervreemding, vooral in de scholen en sportverenigingen. Volgens de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor zijn er in Roosdaal 739 personen van diverse
afkomst. Maar liefst 397 van hen komt niet uit de EU.
In Ternat maakte de CD&V een moedige keuze om hier iets aan te willen doen,
in Roosdaal is dit echter niet het geval. De laatste zes jaar was er een grote
instroom van anderstaligen. Het hoogtepunt kwam er in 2008-2009 met de grote
regularisatiecampagne van de toenmalige federale regering.
BELANGRIJK THEMA
Roosdaal heeft de laatste zes jaar bijna geen beleid hieromtrent gevoerd. Nochtans
is dit voor de bevolking van Roosdaal een belangrijk thema. Dat ontdekten wij
door onze eerder dit jaar uitgevoerde enquête. De Roosdaalse burgers willen duidelijk het Vlaamse karakter van onze gemeente behouden.
De N-VA staat positief tegenover mensen die zich hier willen vestigen. Integratie
is echter een onmisbare schakel en daar loopt het in Roosdaal fout. De N-VA stelt
daarom voor dat CD&V het voorbeeld van haar zusterafdeling in Ternat volgt en
ook voluit voor een integratiedienst gaat en een echt integratiebeleid voert.

Joren Vanden Brande,
jongeren- en communicatieverantwoordelijke
N-VA Roosdaal

Helpen bij de verkiezingen?
Zoals u wellicht al weet vinden er dit najaar gemeenteen provincieraadsverkiezingen plaats. Wil u ons helpen
bij het schrijven van adressen, het bedelen van foldertjes,
het plaatsen van tuinborden, … of hebt u een geschikt
plaatsje voor een tuinbord of een affiche? Neem dan gerust contact op met N-VA-voorzitter Frans Vanderveken,

Frans Van Cauwelaertstraat 80, 1760 Roosdaal of stuur
een mailtje naar frans.vanderveken@n-va.be. Je mag ook
een van onze mandatarissen aanspreken. Hoe vlugger u
dit doet, hoe liever wij dit hebben. Zo kunnen wij onze
planning opmaken. Alvast vriendelijk bedankt!

Parochiezaal Kattem onder beheer van de gemeente
Sinds kort valt de parochiezaal van Kattem ook onder het beheer van de gemeente. Daarom moest de gemeenteraad
de tarieven voor het gebruik van de zaal goedkeuren. Wij pleitten ervoor om de prijzen voor inwoners en erkende
Roosdaalse verenigingen in de verschillende Roosdaalse zalen vergelijkbaar te maken. De CD&V-meerderheid stemde
echter tegen waardoor er nu belangrijke verschillen in huurprijzen bestaan. Enkele voorbeelden:
Lombeekkring

Cultuurzolder

Kattem

Koffietafel begrafenis

€ 50

€ 190

Tweedaags eetfestijn erkende vereniging

€ 220

-

€ 350

Activiteit met toegangsprijs

€ 55

€ 55

€ 190

Dit is nog maar eens een voorbeeld van hoe wij ons constructief opstellen op de gemeenteraad.
Maar wie stemde hier weeral tegen? Juist: alle gemeenteraadsleden van CD&V .

Sociale verkavelingen in O.L.Vr.Lombeek en Strijtem
Providentia voorziet in de nabije toekomst twee
sociale verkavelingen in Roosdaal: één in
O.L.Vr.Lombeek en één in Strijtem. De N-VA steunt
het project in Strijtem, maar niet dat van O.L.V. Lombeek.
“Het gaat hier niet over identieke zaken”, legt Linda Van
den Eede uit. “Strijtem is een kleinschalig project in
woongebied: 12 woongelegenheden pal in het centrum.
O.L.Vr.Lombeek daarentegen is veel grootschaliger:
58 woningen met nieuwe wegenis op iets minder dan
2 hectare én buiten het centrum van de (deel) gemeente
gelegen. Om een idee te krijgen van de grootte: in de
sociale verkaveling ‘Steenmeers’, in de gemeente beter
gekend als “Smurfendorp” en eveneens eigendom van
Providentia, staan 29 nieuwe en 10 oudere woningen.”
GEEN VERGELIJKING
In O.L.Vr.Lombeek is er al een grote verkaveling waar
ook wegenis speciaal werd aangelegd en waar heel wat
Roosdaalse jonge gezinnen hun stek hebben gevonden.
Toch kan volgens de N-VA geen vergelijking gemaakt
worden. Linda: “In de bestaande verkaveling werden
bouwgronden te koop aangeboden waarop de eigenaars
zelf hun woning konden ontwerpen en bouwen. In de
verkaveling die nu wordt voorzien gaat het om sociale
koop- en huurwoningen die door Providentia worden
gebouwd.”
Wie in aanmerking wil komen voor het kopen/huren
moet aan zeer strikte criteria voldoen wat het inkomen
betreft. Op de gemeentelijke infovergadering in decem-

ber konden de aanwezigen vernemen dat jonge tweeverdieners boven de gestelde inkomensgrens vallen.
“Het gaat ook niet op om gezinnen met een laag inkomen te gaan huisvesten op een uithoek van de gemeente
die amper bereikbaar is met het openbaar vervoer”,
aldus Linda.
WATERPROBLEMEN ZULLEN TOENEMEN
Zeker niet van minder belang is het feit dat een deel van
het voorgestelde project in effectief overstromingsgevoelig gebied ligt. De bouw van zo veel woningen onmiddellijk naast de Lombeek zal de waterproblemen
stroomafwaarts alleen maar doen toenemen. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan staat de Lombeek
trouwens aangegeven als een groene corridor die de toegankelijkheid en doorgankelijkheid van de open ruimte
moet bewaren.
Het Strijtem-project sluit volledig aan bij wat er op dat
vlak in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is voorzien. Daar kan je het volgende lezen: De sociale woonprojecten dienen te worden ontwikkeld in kleine
groepjes, goed gesitueerd in de kern. De schaalgrootte
is voor ons zeker belangrijk. Met dat principe voor ogen
stelde de N-VA voor om op de bouwgrond langs de
Ninoofsesteenweg, het terrein van de vroegere gemeenteschool van Poelk, eveneens een sociaal project voor een
achttal woningen te voorzien. De CD&V stemde tegen
en verkoopt deze gronden liever tegen de gangbare prijzen op de privémarkt. En wie beweert telkens dat de
N-VA tegen alles stemt?

CD&V Roosdaal schiet zichzelf in de voet
Tijdens de gemeenteraad van 19 april lag een dossier
ter bespreking waarbij de rooilijn langs een perceel aan
de Rustheuvel (Borchtlombeek) moest goedgekeurd
worden.

Daarom stelde N-VA-fractieleider Linda Van den Eede
voor om, net als bij een gelijkaardig dossier vorig jaar,
een amendement te laten goedkeuren waardoor de
gemeenteraad de afwijking toestond.

Bij hun voorbereiding hadden de N-VA-gemeenteraadsleden opgemerkt dat het bewuste perceel niet voldeed
aan de geldende verkavelingsverordening. Het perceel
is geen 25 meter diep en de achtertuindiepte is nergens
de gevraagde 8 meter. Ook de inplanting van het gebouw
op minder dan 5m achter de rooilijn voldoet niet (zie
plannetje).

Tot onze verwondering stemden alle CD&V’ers tegen.
Waarom? Gewoon omdat het voorstel van ONS Roosdaal/N-VA kwam. In hun gedrevenheid om dit positieve
voorstel af te schieten hielden zij geen rekening met de
gevolgen. Volgens het gemeentedecreet is het de taak van
het schepencollege de beslissingen, die door de gemeenteraad worden gestemd, uit te voeren. En aangezien door
het tegenstemmen van alle CD&V’ers de uitzonderingsmaatregel niet werd toegestaan is het ook niet mogelijk
de verkavelingsvergunning af te leveren.

AMENDEMENT

DWARSBOMEN N-VA
Dat bij CD&V het dwarsbomen van ONS Roosdaal/
N-VA primeert boven het welzijn van de inwoners, stemt
zeker tot nadenken. Dat niemand van de CD&V-gemeenteraadsleden aan de gevolgen van hun stemgedrag
heeft gedacht, nog veel meer. Wie stemt er in Roosdaal
tegen alles, zeggen ze bij CD&V?

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-MAIL:

GEBOORTEDATUM:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

