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ROOSDAAL
11 juli in Roosdaal

N-VA DE GROOTSTE IN ROOSDAAL
Van harte bedankt. Dat zijn de enige woorden die ons
gepast lijken na de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014.
De N-VA won overtuigend ‘de grootmoeder aller verkiezingen’ en ging stevig vooruit in de drie parlementen. In het Vlaams en het Europees Parlement was die
stijging zelfs gigantisch.

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

Ook Roosdaal kleurde die dag geel. Voor het eerst kon
nu ook een uitslag per gemeente opgemaakt worden. In
onderstaande grafiek kan u lezen dat de N-VA in het
Vlaams Parlement met liefst 41,3 % meteen de grootste
partij werd in onze gemeente. Onze Roosdaalse kandidaten, Linda De Dobbeleer-Van den Eede en Veerle
Stassijns, behaalden allebei vanop niet-evidente plaatsen een zeer mooie persoonlijke score.

Op 11 juli doet de N-VA traditioneel
zijn ronde in Roosdaal. U kent intussen ons principe. Elk huis waar ‘de
leeuw wappert’, ontvangt die dag de
intussen vertrouwde gele roos. En al
even traditioneel verstoppen we in
één van de rozen een ‘kopspeld’ die
de gelukkige een fles champagne oplevert.

Die mooie resultaten hadden niet gekund zonder alle
mensen die ons hun vertrouwen gaven. Daarvoor kunnen we u niet genoeg bedanken. Het sterkt ons in elk
geval in onze overtuiging om ook op lokaal vlak keihard
verder te werken om onze gemeente te laten vooruitgaan. Ons even onderbouwd als opbouwend oppositiewerk in de gemeenteraad is daar een mooi voorbeeld
van.

LINDA DE
DOBBELEERVAN DEN EEDE

VEERLE
STASSIJNS

Bedankt en tot 11 juli!
Frans Vanderveken, voorzitter N-VA Roosdaal

Hebt u nog geen vlag? Neem contact
op met een van onze bestuursleden.
Wij verkopen er u graag eentje voor
amper 8 euro!
Die dag vindt op het dorpsplein van
Pamel de gezamenlijke 11 juliviering
van de gemeenten Roosdaal, Lennik
en Gooik plaats. Een optreden van
Jan De Wilde staat alvast op het programma. Wij verwachten u !

www.n-va.be/roosdaal

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA weegt op nieuw schoolreglement!
De N-VA-fractie heeft bij monde van
gemeenteraadslid Wendy Godaert
nog eens getoond dat ze effectief op
het beleid kan wegen. Een eerste versie van het nieuwe schoolreglement
voor de gemeentelijke scholen werd
op haar vraag van de agenda van de
gemeenteraad gehaald en herwerkt.
Wendy Godaert: “De eerste versie van
dit reglement was helemaal niet toereikend en beantwoordde niet aan de
veranderde maatschappij. Bovendien

was voor de ouders belangrijke informatie niet opgenomen. Wij hadden
dan ook heel wat opmerkingen en stelden daarom voor om het reglement te
herwerken. Wij wilden daar zelfs in
een aparte vergadering constructief
aan meewerken. De bevoegde schepen
had hier wel oren naar. Heel wat zaken
die noodzakelijk en voor ons belangrijk waren werden meegenomen in het
nieuwe reglement dat intussen door
de gemeenteraad werd goedgekeurd.
Het toont aan dat onze fractie een heel

kritische
waakhond
is voor
het beleid.
WENDY GODAERT:
“Dankzij de N-VA
Zonder ons
een goed en correct
zou in september
schoolreglement.”
een schooljaar
gestart zijn met een reglement dat
zowel inhoudelijk als tekstueel hiaten
bevat. Ons onderwijs is ons wel meer
waard dan dat!”

Eindelijk! Na meer dan 10 jaar …
Het eetfestijn van N-VA Roosdaal was dit jaar een
waar succes. We ontvingen niets dan lovende woorden
van u. Wij willen u dan ook van harte danken voor uw
grote honger en dorst waardoor onze partijkas - die
nogal fel geteisterd werd tijdens de verkiezingsperiode
- terug wat ademruimte krijgt.
De winnaars van de gratis tombola hebben intussen
hun prijs kunnen afhalen. Ook de kinderen wiens ballonbriefje werd teruggestuurd kregen hun ‘leeuwtje’.
We hopen u volgend jaar terug te zien, liefst in nog
grotere getale!

Schepen minder? Gemiste kans!
Om privéredenen nam schepen Fredy
Segers ontslag uit het Roosdaalse schepencollege. Wij wensen hem langs
deze weg te bedanken voor de inzet
die hij al die jaren als schepen aan de
dag legde. Zijn vervanging door schepen Linthout is echter opnieuw een gemiste kans om het voortaan met een

schepen minder te doen. Na de volgende gemeenteraadsverkiezingen in
2018 wordt dit trouwens verplicht. De
gemeenten konden dat vanaf deze legislatuur trouwens al op vrijwillige
basis doen.
CD&V Roosdaal besliste er echter an-

ders over: zij had door het schepenmandaat niet meer in te vullen de gemeente heel wat geld kunnen
besparen. Niks daarvan, CD&V koos
opnieuw voor ‘het postje’.
Spitsen die zo’n kansen blijven missen,
verzeilen ooit wel eens op de bank …

Gemeenteraad passeren? Geen probleem!
Een nieuwe schepen, dus. Die moet
uiteraard bevoegdheden krijgen.
Blijkbaar een moeilijke taak aangezien pas drie weken na de aanstelling
de bevoegdheden werden herschikt.
Betaald werd hij uiteraard wel vanaf
de eerste dag.
Die bevoegdheidsverdeling moesten de
gemeenteraadsleden zelfs in de krant
lezen. Een persmededeling blijkt tegenwoordig het geijkte orgaan van de
meerderheid om officiële mededelingen aan de gemeenteraad te doen. De

roosdaal@n-va.be

oppositie voelt zich terecht gepasseerd.
N-VA-gemeenteraadslid Kristof Cooreman: “Na anderhalf jaar in de gemeenteraad zijn wij het gebrek aan respect dat
het college voor de raad toont beu. Ook het
bericht over de nieuwe bevoegdheidsverdelingen binnen het college moesten we in de
kranten lezen. Dit was in het opvolgingsdossier eigenlijk wel de druppel: het is namelijk niet de eerste maal dat dergelijke
miskenning van de raad zich voordoet.
De officiële melding dat schepen Segers
ontslag nam moest wel op de gemeenteraad

geagendeerd worden anders kon er geen
nieuwe schepen aangesteld worden. De
verschillende fracties moeten immers officieel op de hoogte gesteld worden dat zij
een kandidatuur kunnen indienen. En wat
doet CD&V? Zij dient een kandidatuur in
nog voor de gemeenteraadsleden hun
agenda hebben ontvangen. Op die manier
werd de raad nogmaals buitenspel gezet.
Men zegt nu dat het in de toekomst niet
meer zal gebeuren, maar sta me alvast toe
die belofte met voorbehoud te benaderen.”

Overlast aan Belleheide moet stoppen!
De omvorming van Belleheide Center van een loutere
sporthal naar een evenementenhal met sportfaciliteiten is
nu al enkele jaren aan de gang. Dat zoiets gepaard gaat met
groeipijnen is normaal, maar de laatste tijd loopt het de
spuigaten uit met de overlast voor de buurtbewoners.
De N-VA bracht deze problematiek ter sprake op de gemeenteraad. Uiteraard zijn we geen tegenstanders van so-

ciale activiteiten in onze gemeente, integendeel, we juichen
dat toe. Maar dat moet gebeuren met respect voor de omwonenden. Wij vonden het onze plicht om dit probleem op
de gemeenteraad aan te kaarten en zijn ook tevreden met
het feit dat de burgemeester beloofde de nodige stappen te
zetten om de situatie te ontmijnen. We blijven dit nauwlettend opvolgen.

Gesneuvelden verdienen respect
Op de gemeenteraad van juni vroeg raadslid Linda Van
Huylenbroeck respect voor de Roosdaalse oorlogsmonumenten. Sommige van die monumenten zijn aan een
serieuze opknapbeurt toe.
Linda Van Huylenbroeck (gemeenteraadslid): “2014 is
het jaar van de herdenking van WO I. Ook onze fractie
vindt dat de gesneuvelden van toen 100 jaar na datum
nog steeds alle respect verdienen. De vier oorlogsmonumenten in de deelgemeenten met de namen van de gesneuvelden zijn daar een mooi voorbeeld van. Wij
hebben echter moeten vaststellen dat de namen van de
gesneuvelden niet overal even goed zichtbaar zijn. Het
monument in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek is zelfs in
heel slechte staat: de steen is gebarsten en de namen van
de gesneuvelden zijn nog moeilijk te ontcijferen. Daarom
stelden wij op de gemeenteraad voor om daar iets aan te
doen want dit getuigt van weinig respect ten opzichte van de soldaten van toen.
11 november lijkt ons een symbolische datum om de herstellingen tegen dan
voltooid te hebben. We zullen er in elk geval aandacht voor blijven hebben.”

LINDA
VAN HUYLENBROECK

Is dit een Finse piste?
In 2008 werd in Strijtem een tweede Finse piste geopend. In Pamel
bestond er al eentje van 250 meter op de weide aan ’t Vlot. Een Finse
piste is een loopparcours op houtschors. Dat zorgt voor een verende
ondergrond die letsels tijdens het lopen tot een minimum beperkt.
Op die manier kan iedereen op een veilige manier aan sport doen.
N-VA Roosdaal juicht dit soort initiatieven alleen maar toe.
Het is echter niet voldoende dat de gemeente dergelijke pistes aanlegt, ook het onderhoud is een taak van het lokaal bestuur. En daar
knelt nu net het (loop)schoentje. OCMW-raadslid Joren Vanden
Brande getuigt: “Als recreatief sporter maak ik geregeld gebruik
van de Finse piste in Strijtem. Het onderhoud hiervan is gewoon
ondermaats. Op deze manier wordt het risico op blessures niet vermeden maar wordt deze juist vergroot. Net als bij de mountainbikeroutes moet ik vaststellen dat het onderhoud van de infrastructuur veel te wensen overlaat. In Roosdaal wordt op het vlak van
sportbeleid steeds maar de helft van het werk gedaan. Leuke projecten opzetten is één zaak, ze onderhouden blijkbaar iets anders.”

www.n-va.be/roosdaal

EU
VL KA
KA EU
VL

6,8%
8 (-9,1%)
6,8%
8 (-9,1%)

EU

5,9 % (-9,4%)
5,9 % (-9,4%)
5,9%
9% (-6,7%)
5,9%
9% (-6,7%)

KA

10,6% (+2,7%)
(+2,7%
+
10,6% (+2,7%
(+2,7%)
+

88,7
%%
8,7
8 %
%(+1,9%)
(+1,9%)

VL

10%

88,6%
%%
8,6%
8 (+1,5%)
(+1,5%)

13,2%
%%
13,2%

©©
N-VA
- Miel
Pieters
N-VA
- Miel
Pieters

14,2%
(-0,8%)
14,2%
%%(-0,8%)

KA

(
)
14 % (-1,3%)

7 (+1,7%))
15,7%

VL

20,4% (-0,2%)

14,22 % (-0,8%)

20%

20% (-3,3%)
3

18,7% (+1,1%)
%

KA

20,5% (-2,4%)
-

VL

30%

, (+4,4%)
%
26,7%

32,6%
% (+4,4%)

40%

31,9% (+18,8%)

50%

0%
EU

VL

KA

EU

EU

VLVL KAKAEUEU

Kom !
erbij
Wil u ook lid worden van de grootste
grootste ffamilie
amilievvan
anVlaanderen?
Vlaanderen?

© N-VA - Miel Pieters

Als lid van de N-V
VA steunt u samen met 40 000 aanderen
oooo
U Umaakt
anderen de
deVVerandering
eranderingvoor
voorVVoooruitgang.
o
ooruitgang.
maakt
deel uit van de grootste en snelst groeiende
f
amilie
v
an
Vlaanderen.
Én
uw
lidmaatschap
geeft
ende familie van Vlaanderen. Én uw lidmaatschap geeftu u
bovendien tal van voordelen!
Ga naar www.n-va.be/bedankt of stuur het
het onderstaande
onderstaande strookje
..
strookjeingevuld
ingevuldop
op

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VVA.
A De wet van 8 december 1992
in verband met de bescherming van de persoonlijke
levensfeer ten opzichte van de gegevensverwerking
voorziet toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

JA, DE N-VA
N-V
VA SPREEKT
SP
ME AAN
Jaa, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodigge informatie
Jaa, ik wens een infobrochure over de N-V
VA te ontvangen
De heer

Mevrouw
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