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ROOSDAAL
N-VA ROOSDAAL IN DE SENAAT!

N-VA-quiz

Onze N-VA-fracties in gemeente en OCMW zijn intussen enkele maanden
bezig en het moet gezegd: ze leveren prima werk en nemen hun mandaat
heel ernstig. Ons oppositiewerk gaat niet onopgemerkt voorbij. Maar
daarover meer in dit magazine.

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

Quizzers aller landen, verenigt u.
Op vrijdagavond 22 november zal
de zesde editie plaatsvinden van
de nu al legendarische N-VA
Roosdaal-quiz. Inschrijven kost
16 euro per ploeg en kan door een
mailtje te sturen naar
kristof.cooreman@n-va.be.
Hopelijk tot dan!

Het politieraad-dossier,
nu op onze website!
Half juli verklaarde
de Raad van State
de politieraadsverkiezingen in Roosdaal geldig. Een
klacht van de
N-VA werd verworpen. Volgens
ons onterecht. Het hele verhaal kan
u lezen op www.n-va.be/roosdaal.
U kan er ook terecht voor onze visie
op de zaak Johan Linthout!

© Guy Goossens/Belgische senaat

Het grootste nieuws dat ik u als voorzitter kan brengen, is dat we als afdeling
bijzonder trots mogen zijn dat we sinds juli een
senator in onze rangen hebben. Veerle Stassijns werd
immers begin juli de opvolgster van Danny Pieters,
die zijn mandaat neerlegde om vice-rector te worden
op de Leuvense universiteit.
Na provincieraadslid Linda Van den Eede is dit dus
de tweede bovenlokale mandataris voor N-VA
Roosdaal. Voor een kleine afdeling is dat iets om,
terecht, trots op te zijn.

Veerle Stassijns, kersvers senator:
“Ik beschouw dit ook als een beloning voor
onze afdeling, die zo goed scoorde vorig jaar.”
Veerle Stassijns: “Het nieuws kwam een beetje als een verrassing. Ik was wel op
de hoogte dat ik de eerste in lijn was voor de opvolging, maar helemaal
verwacht had ik dit niet. Ik zal mijn best doen om me zo snel mogelijk in te
werken en wat dossiers onder de knie te krijgen. Ik beschouw dit eveneens als
een beloning voor onze afdeling. Vorig jaar zetten we een van de beste
resultaten in Vlaams-Brabant neer.”
Frans Vanderveken
Voorzitter N-VA Roosdaal

Roosdaal vlagt massaal op 11 juli!
284 rozen! Dat is het aantal dat dit jaar op 11 juli werd
uitgedeeld door N-VA Roosdaal. Al wie de leeuw liet wapperen
kreeg die dag bezoek van een Roosdaals bestuurslid. De roos
met de verstopte kopspeld, goed voor een fles champagne,
kwam dit jaar echter niet boven water.
Volgend jaar beter kijken, dus!

www.n-va.be/roosdaal

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Onderwijs hoog op de N-VA-agenda
Het nieuwe schooljaar is intussen afgetrapt.
Onderwijs is steevast een belangrijk item voor de
N-VA. Dat hebben we in het verleden steeds
bewezen en dat doen we deze legislatuur nog
steeds. Getuige de discussie die zich op het einde
van vorig schooljaar afspeelde. Wendy Godaert,
gemeenteraadslid, doet het verhaal.

N-VA-gemeenteraadslid Wendy Godaert: “Voor
de job van schooldirecteur mag men hoge eisen
stellen. Met de kwaliteit van ons onderwijs
mag niet luchtig worden omgesprongen.”
‘Te veeleisend’
Wendy Godaert: “Op de gemeenteraad van mei kregen we een punt in
verband met de openstelling van een
vacature voor een nieuwe schooldirecteur. Uiteraard zat daar ook een
competentieprofiel bij. Daar knelde
voor onze fractie het schoentje. Dat
competentieprofiel was verre van

Wij wensen alle
Roosdaalse kleuters,
leerlingen en studenten
een zeer vruchtbaar jaar
met puike resultaten
in juni 2014!

De aanvullingen die ik deed waren
echter de logica zelve en werden ook
gebruikt voor een soortgelijke vacature in een buurgemeente. Veeleisend
zijn mag trouwens geen probleem
zijn als het over de kwaliteit van ons
onderwijs gaat. Onze tegenstem was
er dus eentje uit bezorgdheid. Met de
kwaliteit van ons onderwijs mag niet
luchtig worden omgesprongen!”

Schoolbereikbaarheidskaart

volledig. Ik diende daarop een uitgebreid amendement in met vele aanvullingen, waarop het dossier voor
overleg werd teruggetrokken en verplaatst naar de gemeenteraad daarop.
De maand erna bleek er aan het
profiel echter niks veranderd, met als
argument dat men ‘anders te
veeleisend zou zijn’.

Tevens vroeg gemeenteraadslid
Linda Van den Eede de gemeente
dringend verder werk te maken van
een schoolbereikbaarheidskaart. Die
kaart moet alle veilige (voet)wegen in
kaart brengen langs waar ouders en
kinderen veilig de school kunnen bereiken, per fiets of te voet. Linda Van
den Eede: “De kwaliteit van het onderwijs behelst immers ook een veilige schoolomgeving. Dat moet steeds
prioritair zijn voor een gemeente!”

toch bij de haren getrokken en vermoedden dat het om een tikfout ging
die bij de CD&V-meerderheid niet
was opgemerkt. Met logische argumenten werd op tafel gelegd dat 20
000 euro voor het metsen van een
muurtje van 10 m² te overdreven was.
Bij CD&V bleef men echter bij hoog
en laag beweren dat die prijs en raming wél klopten.

Pas na een zelf aangevraagde schorsing waren ze bereid hun ongelijk toe
te geven en de raming met 18 000
euro te verminderen. U leest het
goed: CD&V riep een schorsing in het
leven voor wat voor iedereen logisch
leek en in een handomdraai zou kunnen worden aangepast. En dan maar
klagen dat de N-VA de gemeenteraden nodeloos rekt.

Hoe lang nog?

Dure muren!
Op basis van vorige blaadjes kunnen
jullie er ons allicht van verdenken dat
wij een veel te groot oog hebben voor
… Roosdaalse muurtjes. Op de gemeenteraad van juni was het weer
prijs: een raming van 20 000 euro (zie
uittreksel uit het dossier) voor het
metsen van een muurtje van 10 m² in
de Pinijzekets. Die hallucinante raming liet de CD&V-meerderheid op
de gemeenteraad los en hoopte dat de
N-VA dat nog zou goedkeuren ook.
Onze raadsleden Linda Van den Eede
en Koen Van Vaerenbergh vonden dit

roosdaal@n-va.be

Roosdaal dan toch met een schepen minder?
Eind maart verkondigde schepen Fredy Segers (CD&V)
aan al wie het horen wilde, dat hij per 1 juni 2013 met de
actieve politiek zou stoppen. Aangezien er op de gemeenteraad van eind mei geen aanstelling van een nieuwe
schepen geagendeerd stond, dachten we eventjes dat de
CD&V-meerderheid dan toch zou ingaan op het N-VA-

voorstel om onze gemeente tot 2018 met één schepen minder te besturen (en zo toch minstens 200 000 euro te besparen). Niets daarvan echter. De schepen verkondigde
doodleuk dat die aankondiging door de kranten zelf was
bedacht. Die sloebers van journalisten toch!

N-VA Roosdaal roept titel van ‘ere-gemeenteraadslid’ in het leven
Ere-burgemeester en ere-schepen, het zijn titels die decretaal bepaald zijn en die in Roosdaal ook worden uitgereikt. De N-VA is echter van mening dat waardevol
politiek werk niet enkel in het schepencollege gebeurt,
maar ook vanuit de gemeenteraad. Daarom brachten we
een voorstel op de gemeenteraad om ook de titel ‘ere-gemeenteraadslid’ in het leven te roepen. Dat voorstel werd

E
NIEUWS UITADAD
GEMEENTER

N-VA in gemeente en OCMW

De verkozenen van N-VA Roosdaal lieten zich in de
eerste maanden van de nieuwe legislatuur alvast niet
onbetuigd. Eind juni riep de N-VA zelf een gemeenteraad samen om daar enkele punten op de agenda te
zetten die ze in de kijker wou plaatsen. Tot onze tevredenheid werden ook die goedgekeurd. We zullen alvast
niet nalaten om te waken over de uitvoering ervan. Oppositiewerk loont.
• Zo zal de gemeente op vraag van Veerle Stassijns
onderzoeken welke draagvlakken er in de gemeente
zijn voor de oprichting van Buurtinformatienetwerken (BIN). Deze BIN moeten ervoor zorgen dat burgers en handelaars, in samenwerking met de politie,
betrokken worden bij het veiligheidsbeleid in de gemeente. BIN-netwerken mogen niet verward worden
met ‘burgerwachten’.
• De gemeente zal tevens instappen in de Rechtenverkenner. Deelnemen aan deze online toepassing is
kosteloos en is het gevolg van het uitwerken van een
degelijk dossier door Kristof Cooreman.
• Ook aan het verenigingsleven werd gedacht. Michel
Hemmeryckx stelde immers voor om een stevige
tent aan te kopen voor de uitleendienst van de gemeente. Dat voorstel is nu voor advies naar de Cultuurraad.
• Linda Van Huylenbroeck vroeg de gemeente om op
de invalswegen naar Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
borden te plaatsen die verwijzen naar ‘Het Mooiste
Dorp van Vlaams-Brabant’. Ook dat voorstel is voor
advies naar de Cultuurraad. Daarnaast werd ook
nog eens herinnerd aan de oude gemeenteraadsbeslissing van om borden ‘Welkom in onze Vlaamse
gemeente’ aan de gemeentegrenzen te plaatsen.

www.n-va.be/roosdaal

tot onze tevredenheid goedgekeurd, zodat iedereen die 10
jaar in de gemeenteraad heeft gezeteld, en dat nu niet
meer doet, een aanvraag kan doen om de titel van ere-gemeenteraadslid te dragen. Een budget-neutrale maatregel
trouwens, want hij kost niks aan de gemeente en brengt
ook geen geld in het laatje bij de dragers van de titel!

• De erbarmelijke toestand en/of het ontbreken van
het sanitair in de Lostraat (en bij uitbreiding ook op
andere begraafplaatsen) werd eveneens aangekaart.

NIEUWS UIT D
OCMW-RAAD E
Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook in de
OCMW-raad drukten onze mandatarissen reeds hun
stempel.
• De N-VA pleit voor een intensere samenwerking tussen het OCMW en het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA). Om deze reden hebben onze
raadsleden een agendapunt ingediend om een
OCMW-delegatie te laten deelnemen aan de nieuw
in het leven geroepen werkgroep “De mooie molen”
, die opgericht is binnen de schoot van het PWA.
• Raadslid Sien Van Vaerenbergh bekommerde zich
reeds over een aantal dossiers met een medische inslag. Zo legde ze de nadruk op een correcte medische begeleiding van inwoners van het Lokaal
Opvanginitiatief (LOI). Dit is mede belangrijk om
geen juridische problemen te creëren.
• Voor de bewoners van het LOI werd op ons initiatief
ook een strengere taalvoorwaarde opgelegd.
• Fabienne Segers, lid van het vast bureau van het
OCMW, zorgde er mee voor dat verscheidene verzekeringen op punt werden gesteld. Zo werden de
brandverzekeringen van verschillende eigendommen van het OCMW aangepast.
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Siegfried Bracke bezoekt alle provincies.
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11 september om 20 uur
DILBEEK - CC Westrand
gastspreker: Ben Weyts
we
elkomstwo
oord: Willy Segers

4 ok t obe r om 2 0 u u r
LE U V E N - H e t D e p o t
gastspreker: Ben Weyts
welkomstwoord: Theo Francken

13 september om 20 uur
B R U SS E L - D e M a r k t e n
gastspreker: Karl Va
anlouwe
welkomstwo

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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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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