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ROOSDAAL
Celtic tweede maal
winnaar van quiz N-VA
Roosdaal

V.U.: Kristof Cooreman - Zavelberg 6 - 1760 Roosdaal - roosdaal@n-va.be

Vrijdagavond 22 november was het
weer zover: de jaarlijkse N-VA
Roosdaal quiz. Een uitverkochte
zaal van 27 ploegen ging ook dit
jaar de intellectuele uitdaging aan,
maar verloor daarnaast nooit het
plezier uit het oog.

Resultaat van die wel heel spannende avond was dat Celtic voor de
tweede maal met de zege ging
lopen. Vaste podiumklanten
Noekin en drievoudig winnaar Van
Horen Zeggen eindigden nipt
tweede en derde.
N-VA Roosdaal feliciteert iedereen
die deelgenomen heeft en nodigt
hen alvast uit voor de zevende
editie van volgend jaar. Aan succesrecepten tornt men immers niet!
N-VA Roosdaal schenkt de
opbrengst van de quiz aan
Music For Life.

www.n-va.be/roosdaal

2014: EEN BELANGRIJK JAAR!
Het einde van het jaar nadert, en het is voor de N-VA een leerrijk jaar
geweest. Het was het jaar van de verankering van vele nieuwe lokale
mandatarissen, van een Roosdaalse senator, van een florerende Roosdaalse
afdeling, …
De N-VA is niet langer een grote partij op lemen voeten, maar is stevig vertegenwoordigd in veel steden en gemeenten. Zo ook in Roosdaal. Klinken op het
voorbij werkjaar en op het aankomende jaar doen we traditioneel op de nieuwjaarsreceptie. Elders in het blad daarover meer details!
Dat nieuwe jaar kondigt zich overigens aan als uiterst belangrijk. 25 mei 2014 is
een datum die al een tijdje met rood aangestipt staat in de agenda’s van iedereen die politiek geïnteresseerd is. De moeder aller verkiezingen hangt nu reeds
als een schaduw boven de politieke wereld. Onze partij legde alvast de kaarten
op tafel met een ambitieuze en rechtlijnige visie op de toekomst. We dagen de
andere partijen uit om alvast ook zoveel politieke moed te tonen, zodat het over
de inhoud kan gaan.
Frans Vanderveken
Voorzitter N-VA Roosdaal

UITNODIGING
NIEUWJAARSRECEPTIE
Voldaan klinken op het voorbije jaar? Hoopvol
klinken op 2014? Welke van deze twee redenen u
ook verkiest: u bent van harte welkom op de
nieuwjaarsreceptie van N-VA Roosdaal. Die zal
dit jaar plaatsvinden op zondag 26 januari 2014
(11-13 uur) in de multimediazaal van de Provinciale Proeftuin voor Kleinfruit (Tuinbouwschool),
Molenstraat 26 in Pamel. Net als de vorige jaren
hebben we ook dit jaar een gastspreker in petto.

N-VA Roosdaal
wenst alle
Roosdaalnaars
een voorspoedig
2014!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Jong N-VA Pajot
Begin december werd met de oprichting van Jong N-VA
Pajot een belangrijke blinde vlek op de Jong N-VAkaart opgevuld. Roosdaalse OCMW-raadsleden Joren
Vanden Brande en Sien Van Vaerenbergh en gemeenteraadslid Kristof Cooreman zaten afgelopen maanden
verschillende keren samen enkele N-VA-bestuursleden
uit Gooik, Galmaarden, Lennik en Liedekerke. Als sterk
team bouwden ze aan de oprichting van Jong N-VA
Pajot, een overkoepelende jongerenafdeling voor onze
gemeente en buurgemeenten.

leuke, interactieve manier kennis maken met politiek.
Door middel van leuke en interessante activiteiten zoals
bijvoorbeeld reizen, debatten, acties, studiedagen en fuiven ontmoet je als jongere gelijkgestemde zielen en leer je
het één en ander bij over waar de N-VA nu precies voor
staat.

Jong N-VA is allesbehalve een saaie vereniging. Jongeren
die geïnteresseerd zijn in politiek kunnen hierdoor op een

Heb je interesse? Je kan altijd een mailtje sturen naar
vandenbrande.joren@gmail.com.

Met terechte trots nodigen we dan ook alle Roosdaalse
jongeren met een hart voor Vlaanderen uit om te proeven
van politiek in je eigen gemeente.

Achterkamertjespolitiek: in Roosdaal bestaat het nog!
We schetsen u even kort de situatie:
eind augustus schrijft het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap
(PWA) een brief naar OCMW- en
gemeenteraad met de vraag iemand
af te vaardigen voor de werkgroep
‘De Mooie Molen’, een werkgroep
die de toekomst van dit gebouw zal
uittekenen. Het OCMW reageerde
positief op die vraag, op de gemeenteraad bleef het stil.
Ondanks het feit dat de brief was gericht aan de volledige gemeenteraad,

werd die laatste daarvan niet eens op
de hoogte gesteld en moest de oppositie dit verhaal via-via te weten
komen. Als klap op de vuurpijl kreeg
het PWA wel als antwoord dat de gemeente schepen Langendries had afgevaardigd. Kan u nog volgen?
Voor een partij die van goed bestuur
een steeds weerkerend dogma maakt,
vinden we dit wel al te gortig. Dat
besloot ook gemeenteraadslid Kristof
Cooreman, die de kwestie aanhangig
maakte op de gemeenteraad van

oktober. De meerderheid schuifelde
wat verveeld op hun stoel, maar een
antwoord op zijn vraag naar de reden
van deze manier van handelen kwam
er niet…
Dat het de N-VA-vertegenwoordigers
in het PWA waren die de afgelopen
legislatuur dat agentschap voor een
pak (financiële) problemen heeft
behoed, is allicht een doorn in het
oog van sommigen.

Verkoop bouwgronden gemeente loopt moeizaam
Tussen de Poelkstraat en de
Ninoofsesteenweg (daar waar
vroeger het Rode Kruis en
jeugdhuis Splinter waren), liggen
vijf gemeentelijke bouwgronden te
koop. Een eerste poging tot
openbare verkoop liep met een
sisser af. Niemand van de zeven
aanwezigen bleek geïnteresseerd.

Fikse stap
De N-VA opperde al van bij de start
van dit dossier (tijdens de vorige legislatuur) een alternatief voor de gronden. De locatie is ideaal gelegen om
een kleinschalig project op vlak van
sociale woningbouw te ontwikkelen.
Men kan daar makkelijk een achttal,
mogelijks zelfs tien sociale wooneenheden realiseren en op die manier een
fikse stap zetten richting realisatie
van het sociaal objectief waar de ge-
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meente moet aan voldoen. Tegen
2023 moet de gemeente immers voldoen aan de streefcijfers (78 sociale
huurwoningen, 34 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels) opgelegd
door de Vlaamse Overheid.

Kleinschalig
Dat is in onze visie een pak beter dan
megaprojecten opzetten, zoals in
O.L.Vr. Lombeek, waar men tientallen sociale wooneenheden op een uithoek van de gemeente wil
concentreren. Dat zet niet enkel de
buurt onder druk, maar ook de sociale mix gaat verloren. Sociale wooneenheden moet men op kleine schaal
trachten te integreren over het volledige grondgebied van de gemeente.

Liever snel geld
De site in Poelk leent zich uitstekend
voor zo’n kleinschalig project, niet in
het minst wegens de nabijheid van
het openbaar vervoer. Allicht opteerde het schepencollege nog maar
eens voor een kortetermijnpolitiek:
snel geld boven een duurzame visie
op de ruimtelijke ordening.

Kortetermijnvisie CD&V behandelt niet alle inwoners gelijk
Omdat ook in Roosdaal alle woningen moeten aangesloten
worden op een gescheiden rioleringsstelsel besliste de
gemeente tijdens de vorige legislatuur om alle afkoppelingsen aansluitingskosten uit de gemeentekas te betalen. Een deel
van die kosten zou gerecupereerd worden op de BOT- en
VEW-bijdrage die de inwoners op hun waterfactuur betalen.
De afkoppelingen worden uitgevoerd wanneer er werken aan
de straten zijn.
Tijdens de gemeenteraad van oktober besliste de meerderheid nu
om terug te komen op de beslissing dat de gemeente de kosten
zou dragen. Alle CD&V-raadsleden stemden om vanaf 2014 nog
voor maximaal 1 000 euro tussen te komen in de kosten.
CD&V-schepen Segers haastte zich om het in de kranten voor te
stellen alsof Sinterklaas zijn ronde dit jaar een maand vroeger
had ingezet.

Wrange nasmaak
Het beloofde geschenk was wel mooi verpakt maar de inhoud zal nog heel wat inwoners een wrange nasmaak bezorgen. Volgens diezelfde schepen Segers kunnen de kosten van die afkoppelingen immers oplopen tot 10 000 euro. Dan
is die 1 000 euro eerder een pleister op een houten been. En als je weet dat die afkoppelingskosten niet noodzakelijk
samenhangen met de grootte van de woning of de inkomsten van de eigenaars, dan is dit ook nog eens een asociale
maatregel.
N-VA-fractieleider Linda Van den Eede: “Dit is weer een staaltje van de kortzichtige politiek die door CD&V wordt gevoerd. We beseffen dat die afkoppelingen een flinke hap uit het gemeentebudget halen. Maar wanneer je beslist om als
gemeente een uitgave ten laste te nemen, dan moet je daar minder dan een jaar na de verkiezingen niet op terugkomen. Een genomen beslissing moet ervoor zorgen dat alle inwoners op gelijke manier behandeld worden. Ik heb
namens de N-VA nog een poging gedaan om de pil te verzachten door voor te stellen dat de gemeente voortaan toch
de helft van de kosten zou betalen, maar ook dat kon niet voor de CD&V-raadsleden. Zij stemden zonder blikken of
blozen ook dit voorstel weg.”

Di Rupo brengt Roosdaal in financiële moeilijkheden
Jaarlijks stort de federale regering de personenbelasting door naar de gemeenten. Dit jaar werd dat
bedrag door de regering voor Roosdaal geraamd op
3 863 558 euro. Maar in oktober stuurde de federale
regering plots het bericht dat het zomaar eventjes
906 383 euro minder zal zijn. De meeste Vlaamse
gemeenten zijn de pineut door deze federale
maatregel.
U leest dit goed: door deze federale maatregel ontvangt
de gemeente Roosdaal in 2013 liefst 906 383 euro minder dan oorspronkelijk voorzien. De gemeenten werden van deze maatregel niet alleen zeer laat op de
hoogte gebracht maar een dergelijke bijsturing van de
voorziene ramingen was tot enkele maanden geleden
merkwaardig genoeg nooit aan de orde.

Wel meer geld voor Waalse gemeenten
Opvallende vaststelling is dat alle Vlaamse gemeenten
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samen dit jaar in totaal 195 miljoen euro minder krijgen, terwijl de Waalse gemeenten dit jaar samen
16,9 miljoen euro meer ontvangen. Het verschil wordt
hopelijk volgend jaar nog integraal uitbetaald maar
sommige Vlaamse gemeenten hebben nu reeds de
zekerheid dat dit niet het geval zal zijn.
Ook N-VA Roosdaal stelt zich vragen bij deze gang van
zaken omdat deze maatregel heel wat Vlaamse gemeenten dit jaar in de financiële problemen brengt. De
gemeenten zullen het tekort op korte termijn mogelijk
moeten aanvullen met bijkomende leningen. Deze extra
leninglasten brengen naast de nodige administratie uiteraard ook bijkomende intrestkosten met zich mee. Op
die manier worden niet alleen de gemeenten maar ook
de inwoners getroffen. De N-VA diende in de gemeenteraad een motie in om dit aan te kaarten, maar deze
werd door CD&V weg gestemd. Blijkbaar kunnen ze
het geld daar wel missen.

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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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