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ROOSDAAL
Waarom niet besturen
met een schepen
minder?

V.U.: Kristof Cooreman - Karel Van de Woestijnestraat 14 - 1760 Roosdaal - roosdaal@n-va.be

Heel wat gemeenten klagen steen
en been omdat hun financiële
toestand er niet rooskleurig
uitziet. Daarom stelde N-VAgemeenteraadslid Linda Van den
Eede tijdens de gemeenteraad van
november 2012 voor om het in de
nieuwe legislatuur met een
schepen minder te doen. Door een
wijziging in het decreet is dit
vanaf 2019 trouwens verplicht.
Een korte berekening leerde ons dat
dit voor de gemeente een directe
besparing van minstens 200 000
euro over de zes jaar zou opleveren
door de uitsparing van een
schepenwedde. Tellen we daar de
andere uitgaven bij dan ligt de
besparing voor de komende 6 jaar
nog veel hoger.
Niet dat wij de CD&V’ers hun
postjes niet gunnen. Maar als de
meerderheid van de schepenen er
ook nog een voltijdse job bijneemt,
dan vinden wij dat alle leden van
het college gerust een extra
bevoegdheid op zich kunnen
nemen. Een halftijdse
aanwezigheid op de gemeente zou
een minimum moeten zijn als we
rekening houden met de verloning
die zij voor hun mandaat
ontvangen.
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Op het menu:
• Soep
• Kipfilet
• Varkenshaasje
• Tongrolletjes
• Noorse visschotel

Van 11.30 uur
tot 15 uur

Gratis ballonwedstrijd
voor de kinderen.
Meer info?
roosdaal@n-va.be
www.n-va.be/roosdaal

N-VA Roosdaal op het wereldwijde web!
Bezoek nu ook de website van N-VA Roosdaal op www.n-va.be/roosdaal.
U kan er allerhande informatie vinden over onze gemeente,
mandatarissen en afdeling.

www.n-va.be/roosdaal

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Dit zijn uw N-VA-vertegenwoordigers in de gemeente
N-VA Roosdaal haalde bij de verkiezingen van 14 oktober 2012 maar liefst 9 van de 21 zetels in de gemeenteraad.
Dat resulteert uiteraard ook in een mooie vertegenwoordiging in andere raden. Een overzicht.
• Gemeenteraad: Linda Van den Eede (fractievoorzitter), Michel Hemmeryckx, Veerle Stassijns, Staf Van Den Bosch,
Linda Van Huylenbroeck, Kristof Cooreman, Koen Van Vaerenbergh, Wendy Godaert, Yves Agneessens
• OCMW-raad: Fabienne Segers (vast bureau), Sien Van Vaerenbergh, Joren Vanden Brande, Annick Borloo
• PWA: Fabienne Segers, Luc Vanhalme, Agnes Eylenbosch
• AGB: Peggy Bulterijs, Jan Daem (raadsleden), Linda Van den Eede (commissaris)
• Bibliotheekraad: Veerle Stassijns, Wendy Godaert, Nico De Wee
• Sportraad: Patrick Van Eeckhoudt
Ook in de politieraad heeft N-VA recht op minstens twee vertegenwoordigers. Daarover leest u meer in onderstaand
artikel.

Verkiezing politieraad wordt klucht
Als je je huiswerk slecht maakt, kan dat nare gevolgen hebben. Schoolgaande
kinderen weten dat, maar sinds kort heeft ook CD&V Roosdaal haar lesje geleerd.
Het begon met de voordrachtakte van de politieraad.
“We merkten al gauw dat de akte van CD&V niet conform de regels was opgesteld”,
zegt Linda Van den Eede, die de voordrachtakte van de N-VA indiende. “Bovendien
veroorloofde de burgemeester het zich om na het verstrijken van de indieningsperiode
nog wijzigingen aan te brengen. Dat kan al helemaal niet. Omdat spelregels voor
iedereen dezelfde zijn en op dezelfde manier moeten toegepast worden, hebben wij die
onregelmatigheden gemeld aan de deputatie. Die besliste eind januari om de
verkiezingen voor de Roosdaalse politieraadsleden volledig te vernietigen.”

N-VA vraagt gedeeltelijke geldigverklaring
Daarmee was de kous echter niet af. Kristof Cooreman legt uit: “Het kan allemaal wat vreemd lijken, maar door de
verkiezing volledig te vernietigen werden de verkozen N-VA-politieraadsleden gestraft. Staf Van Den Bosch en ikzelf op een correcte manier verkozen - verloren door deze beslissing ons mandaat. Wij vroegen een gedeeltelijke
geldigverklaring omdat er bij onze voordracht en onze verkiezing geen onregelmatigheden waren gebeurd. Wij vinden
het niet kunnen dat alle leerlingen in een klas gestraft worden wanneer er één stout is geweest. Wij hadden op
diezelfde logica bij de deputatie gehoopt, zoals dat in West-Vlaanderen wel gebeurde voor de politiezone
Blankenberge-Zuienkerke. Om ons recht te halen zijn wij nu genoodzaakt de zaak aanhangig te maken bij de Raad van
State."

PWA/DCO heeft nood aan doorstart!
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) en de Dienstencentrumonderneming (DCO) hebben een heel
moeilijke legislatuur achter de rug. Met de verkiezing van het nieuwe bestuur hoopt de N-VA op een doorstart van
deze raad. De uitdagingen zijn immers té groot om de raad opnieuw te verlammen.
PWA-raadslid Fabienne Segers stelt: “De financiële situatie van de PWA/DCO is niet rooskleurig. Dat kan elk raadslid
bevestigen. Bovendien werd de vorige raad meer dan eens verlamd door (bijna) slaande ruzies. Met de verkiezing van
de nieuwe raad, die wat ons betreft veel vroeger kon doorgaan, hopen wij dat er een nieuw elan gevonden wordt.
De N-VA heeft in de vorige legislatuur perfect zijn rol van (financiële) waakhond gespeeld en is dat nu ook van plan.
Onze kiezers verwachten dat van ons.”

Valentijnsactie
Naar jaarlijkse traditie deelde N-VA Roosdaal op Valentijn
opnieuw chocolaatjes uit aan de inwoners. Zo konden bezoekers
van enkele Roosdaalse winkels dit jaar bij het buitengaan genieten
van een klein stukje snoepgoed. Enkele gelukkigen konden het
best wel smaken dat ze een extra chocolaatje mee naar huis
kregen. Op die manier konden zij hun partner op een ludieke
manier herinneren aan Valentijn!

roosdaal@n-va.be

De N-VA zet zich in de gemeenteraad
in voor de dossiers die u bezighouden.

N-VA in actie
De verkozenen van N-VA Roosdaal lieten zich in de
eerste maanden van de nieuwe legislatuur alvast niet
onbetuigd. Een bloemlezing.
• Linda Van Huylenbroeck vroeg naar een toekomstvisie
van het college van burgemeester en schepenen voor de
Roosdaalse zalen ‘Lombeekkring’ en ‘Den Broebel’.
• Wendy Godaert beet zich meteen vast in enkele
onderwijsdossiers en zal de komende jaren het beleid
van schepen Wim Goossens meer dan eens aan een
kritische blik onderwerpen.
• Kristof Cooreman vroeg het college van burgemeester
en schepenen waarom Roosdaal geen gebruik maakt
van de Rechtenverkenner. Dat is een gratis,
laagdrempelig en handig instrument om sociale rechten
in kaart te brengen. Meer info op:
www.rechtenverkenner.be

• Michel Hemmeryckx drong er bij het college op aan om
de lokale handelaars te steunen. Hij stelde voor om
Léberg-water te voorzien in plaats van wat door het
college werd besteld.
• Linda Van den Eede probeerde de meerderheid te
overtuigen om een gezamenlijke viering te organiseren
voor Roosdaalse huwelijksjubilarissen. Op deze
constructieve manier brengen we onze burgers uit de
verschillende deelgemeenten wat meer met elkaar in
contact.

Roosdaal quizt!
Roosdaal wordt stilaan een quizgemeente met een reputatie. Na de deelname van
de gemeente aan het VIER-programma De Slimste Gemeente, waarvoor we de
deelnemers van harte willen feliciteren, is het bijna weer tijd voor de jaarlijkse quiz
van N-VA Roosdaal! Quizzers aller lande blokkeren best vrijdag 22 november
2013 in hun agenda. Die dag zal immers de 6e editie van deze quiz doorgaan en
zullen we weten wie drievoudig winnaar ‘Van Horen Zeggen’ opvolgt op de
erelijst. 24 ploegen kunnen in de multimediazaal van het PPK in Pamel strijden
voor de opperste glorie. Hou alvast onze webstek in de gaten voor meer info!

Een raadsel uit de provincieraad
Het gebeurt niet vaak dat men in de
provincieraad een kandidaat uit de
oppositie moet kiezen voor een
postje. Maar op 23 april moest het nu
eenmaal. Twee kandidaten dienden
zich aan: Linda Van den Eede (N-VA)
en Philippe Thiery (Union des
Francophones, UF).
Als u weet dat er amper 4 UF’ers
aanwezig waren op die zitting en dat

Wie gaf de opdracht om deze
grensaanduiding, die
oorspronkelijk halverwege het
muurtje stond, te verplaatsen?

www.n-va.be/roosdaal

niemand van de N-VA of Vlaams
Belang (de enige twee andere
oppositiepartijen) op hem gestemd
zal hebben, hoe verklaart u dan dat
de kandidaat van het UF maar liefst
11 stemmen had? Ofwel verkiezen
enkele personen uit de meerderheid
(CD&V, sp.a, Open Vld en Groen) het
UF boven de N-VA, ofwel is de
stemming vervalst. En dat laatste is
bijzonder onwaarschijnlijk.

U weet meteen hoe sterk de Vlaamse
reflex is bij de traditionele partijen in
een complexe provincie als VlaamsBrabant. Als u dacht dat het niet
erger kon, de stemming erna kreeg
Francois Van Hoobrouck zelfs 12
stemmen voor een plekje in de raad
van bestuur van een organisatie in,
houd u vast, het Hageland…

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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