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N-VA Roosdaal:
“De Doncker moet zich naar alle wettelijke voorschriften schikken”
Al lange tijd hebben buren heel wat klachten over bouwbedrijf De Doncker langs de Nieuwe Kaai in Pamel. In 2009 werd  
het bedrijf verplicht om een groene buffer aan te leggen, maar dat gebeurde niet. Het bedrijf breidde bovendien zijn opslag- 
capaciteit uit in de Pamelse Meersen en vergrootte een loods zonder vergunning. N-VA Roosdaal is duidelijk: we willen het  
bedrijf niet weg, maar het moet zich schikken naar alle wettelijke voorschriften. 

In 2009 werden de bedrijfspercelen 
waarop De Doncker zich bevond duidelijk 
afgebakend (paars ingekleurd als bedrijven- 
zone). Het bedrijf kreeg zo de nodige 
rechtszekerheid, zodat het kon open-
blijven. De omliggende percelen werden 
groen ingekleurd als natuurgebied. “Om 
de buurt leefbaar te houden, moest het 
bedrijf aan enkele voorwaarden voldoen”, 
zegt N-VA-bestuurslid Johan Billiet. “Het 
kreeg de opdracht om in het eerstvolgende 
plantseizoen binnen de bedrijvenzone een 
groene buffer van tien meter breed aan te 
leggen.”

Voorwaarden aan laars gelapt

Meer dan tien jaar later is die groene 
buffer nog niet (volledig) aangelegd. “En 
om de betonproductie te optimaliseren, 

werd een bestaande loods zonder vergun-
ning uitgebreid”, gaat Johan Billiet verder. 
“Bovendien kocht het bedrijf omlig-
gende terreinen aan, deels gelegen in het 
natuurgebied de Pamelse Meersen, en 
gebruikte die om zijn opslagcapaciteit uit 
te breiden.”

Schepencollege grijpt niet in

“Tegen deze gang van zaken werden in de 
loop van de jaren verschillende klachten 
ingediend bij het schepencollege, maar 
dat liet het bedrijf telkens begaan”, weet 
gemeenteraadslid Wendy Godaert. 
“Ook de vorige minister van Leefmilieu 
ondernam geen stappen om de Pamelse 
Meersen in hun oorspronkelijke staat te 
herstellen.”

Minister Demir legt dwangsommen op

Huidig minister van Leefmilieu Zuhal 
Demir deed wel wat werd verwacht: zij 
legde het bedrijf twee dwangsommen op 
van elk 500 euro per dag: een eerste om 
de Pamelse Meersen in hun oorspronke-
lijke staat te herstellen en een tweede om 
de niet-vergunde uitbreiding van de loods 
in orde te brengen. 

Tijdelijke vergunning

Intussen vroeg en kreeg het bedrijf van 
het schepencollege een nieuwe tijdelijke 
omgevingsvergunning, weliswaar met 
strenge voorwaarden. Verschillende 
instanties tekenden beroep aan bij de 
deputatie. 

Standpunt N-VA Roosdaal
“N-VA Roosdaal wil dit bedrijf niet weg”, zegt fractievoorzitter Linda Van den 
Eede. “Dat zou trouwens een averechts effect kunnen hebben, want stel dat het  
bedrijf vertrekt, dan blijft de grond nog altijd industriezone en kan er zich een 
ander bedrijf vestigen. Mogelijk met nog meer hinder voor de buurt. Wij vragen wel 
dat het bedrijf zich schikt naar alle wettelijke voorschriften zoals:
•  de onmiddellijke aanleg van de in 2009 opgelegde groene buffer van tien meter; 
•  de afbraak en/of regularisatie van wat niet vergund is, zodat alle activiteiten  

binnen de bedrijvenzone gerealiseerd worden;
•  het onmiddellijk weghalen van alle verhardingen buiten de bedrijvenzone en het 

herstel van de natuur in de Pamelse Meersen.”

 Sinds 2009 zijn de bedrijvenzone 
(paars) en het natuurgebied (groen) 
duidelijk afgebakend.

Fractievoorzitter 
Linda Van den Eede, 
gemeenteraadslid 
Wendy Godaert en 
bestuurslid Johan 
Billiet
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Raadslid Kristof Cooreman:

De Gasthuisstraat in Pamel tussen de kruispunten met het centrum en de Poelkbeekstraat ligt er al jaren erbarmelijk bij. Dat 
zorgt niet alleen voor schade aan wagens: door de trillingen kunnen er zelfs scheuren in woningen ontstaan. “Bij elke opmaak 
van een meerjarenplan hoopt N-VA Roosdaal dat de straat aangepakt zal worden, maar ook in deze bestuursperiode staat ze niet 
op de planning. Onbegrijpelijk”, stelt raadslid Kristof Cooreman. 

“We begrijpen dat de aanpak van de Gasthuisstraat financieel geen eenvoudige operatie is”, aldus Kristof Cooreman. “Maar het is een 
belangrijke en veelgebruikte straat. Als het gemeentebestuur niet ingrijpt, zal de situatie enkel nog verergeren.”

Intenties waarmaken

Kristof Cooreman vroeg daarom aan de bevoegde schepen waarom de straat opnieuw niet aangepakt wordt. “Ik was tevreden om te 
horen dat de gemeente een subsidieaanvraag deed bij de Vlaamse Milieumaatschappij om alvast subsidies te krijgen voor de heraan-
leg van de riolering. We volgen dit dossier nauwgezet op. Het is stilaan tijd dat de intentie die men ettelijke jaren terug al had, nu 
ook uitgevoerd wordt. De Gasthuisstraat mag dan wel een lange baan zijn, daarom moet dit dossier er nu niet opnieuw opgeschoven 
worden.”

 Als het gemeentebestuur niet ingrijpt, zal de situatie in de Gasthuisstraat alleen maar erger worden.

Begeleiding voor ondernemers in moeilijkheden
Roosdaal werkt samen met Dyzo
Midden juli raakte bekend dat de gemeente Roosdaal zal samenwerken met Dyzo. Dyzo is een 
partner van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en begeleidt kosteloos ondernemers die 
zich in moeilijkheden bevinden. In deze moeilijke tijden voor ondernemers is een dergelijke 
samenwerking met een gespecialiseerde partner zeker geen overbodige luxe.

N-VA Roosdaal was er vorig jaar, bij monde van raadslid Kristof Cooreman, als de kippen bij  
om het initiatief voor te stellen op de gemeenteraad. We zijn dan ook zeer tevreden dat de samen-
werking er nu komt. Het siert het schepencollege dat het openstaat voor onze positieve insteek en 
onze goeie ideeën ook invoert. 

Wilt u meer informatie over Dyzo? Kijk dan op www.dyzo.be, mail naar info@dyzo.be of bel 0800 111 06.

Kristof Cooreman

Gemeenteraadslid

“Schuif de aanpak van
de Gasthuisstraat 

niet op de lange baan”
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Geen zomerscholen in Roosdaal: een gemiste kans
Om de naweeën van de coronapandemie voor leerlingen en hun ouders wat te verzachten, zorgde Onderwijsminister Ben 
Weyts ervoor dat onderwijsinstellingen en gemeentebesturen zomerscholen konden organiseren. Helaas nam Roosdaal niet 
deel aan het project. 

In de zomerscholen konden kinderen en jongeren de leerach-
terstand die ze opliepen tijdens de coronacrisis, inhalen in 
kleine groepen. Het aanbod was volledig gratis voor de leerlin-
gen en zij konden deelnemen op vrijwillige basis.

Schepencollege kent project niet

“Wij zagen in het project een opportuniteit voor onze leerlin-
gen en vroegen aan het schepencollege of Roosdaal eraan zou 
deelnemen”, licht gemeenteraadslid Wendy Godaert toe. “Uit 
het antwoord konden we afleiden dat het college het project 
van de Vlaamse overheid niet echt kende. De gemeente over-
woog om vanaf volgend jaar tijdens de vakantie een taalbad te 
organiseren. Een antwoord volledig naast de kwestie.”

Ondersteuning vanuit de provincie

“Dat Roosdaal geen zomerscholen organiseerde, is een gemiste 
kans voor onze leerlingen”, zegt Linda Van den Eede, fractie-
voorzitter en voorzitter van de provincieraad. “Het gemeente-
bestuur stond er voor de organisatie nochtans niet alleen voor. 
De provincie Vlaams-Brabant zorgde voor een online platform 
voor de uitbouw en ondersteuning van zomerscholen.”

Kans voor studenten lerarenopleiding

Het was bovendien niet de bedoeling om onze leerkrachten en 

directies te overbevragen. “Zij gaven tijdens en na de lockdown 
al het beste van zichzelf”, aldus Linda Van den Eede. “Het project 
richtte zich tot lesgevers die wilden lesgeven op vrijwillige  
basis. Denk maar aan gepensioneerde leerkrachten of studenten 
uit de lerarenopleiding, die hun stages in het water zagen vallen 
door de crisis.” 

 In heel wat gemeenten hielpen vrijwilligers leerlingen deze zomer 
met het wegwerken van hun leerachterstand. Helaas niet in Roosdaal.

Fractievoorzitter Linda Van den Eede en 
gemeenteraadslid Wendy Godaert

De coronacrisis bracht ongeziene uitdagingen met zich mee. Verschillende 
sectoren hebben ons door de hoogste pieken van de gezondheidscrisis geleid 
door te blijven werken. Het zorgpersoneel gaf de mensen de zorg die ze nodig 
hadden. Velen zetten zich tijdens deze crisis in voor ouderen, buren, studenten, 
leerlingen. Van harte bedankt daarvoor!

We willen bij deze ook een oproep doen om onze lokale Roosdaalse handelaars 
zoveel mogelijk te steunen. Sommigen hadden het zeer moeilijk tijdens de 
lockdownperiode en kunnen alle steun gebruiken. Koop dus lokaal!

Bedankt …
en koop lokaal!

Koop lokaal

Steun de lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis

Bedankt
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Octopusplan voor veiligere schoolomgevingen  
liever vandaag dan morgen
Het schooljaar is weer begonnen, dus er is opnieuw meer verkeer in onze schoolomgevingen. Raadsleden Annick Borloo, Peggy 
Bulterijs en Wendy Godaert vragen het gemeentebestuur om meer initiatieven te nemen om de veiligheid rond de scholen te 
waarborgen en om het Octopusplan zo snel mogelijk in te voeren. 

“Als je vergelijkt met onze naburige gemeenten, kunnen we 
enkel vaststellen dat onze schoolomgevingen niet zo goed uit die 
vergelijking komen”, stellen Annick Borloo en Peggy Bulterijs 
vast. “Zeker de schoolomgevingen van Strijtem en Borchtlombeek 
kunnen wel wat extra maatregelen gebruiken. Getuige daarvan 
de problemen op het kruispunt van de Lostraat en de Bosstraat, 
met zelfs een verkeersongeval net voor de zomervakantie tot 
gevolg. Nochtans zouden kleine ingrepen als onderhoud van 
de zebrapaden en van de voet- en fietspaden al voor een groot 
verschil kunnen zorgen.”

Kindvriendelijke schoolomgeving

“Dat is net waarom we een tijdje geleden al voorstelden dat 
Roosdaal zich zou aansluiten bij het Octopusplan”, aldus  
Wendy Godaert. “We zijn tevreden dat de gemeente dat plan 
voor duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke school-
omgevingen wil invoeren. We weten dat het veel werk en overleg 
vergt, maar wat ons betreft liever vandaag dan morgen. Kinderen 
en ouders verdienen een veilige schoolomgeving.”

Roosdaal neemt deel aan groepsaankoop  
voor elektrische fietsen
Raadslid Linda Van Huylenbroeck vroeg op de  
gemeenteraad of de gemeente al had overwogen om 
een samenaankoop te organiseren voor elektrische 
fietsen, waarop gemeentepersoneel en inwoners dan 
zouden kunnen intekenen. “Ik was heel tevreden om  
te horen dat de gemeente is ingestapt in een groeps-
aankoop van Klimaatpunt en Haviland”, aldus Linda.

Linda Van Huylenbroeck: “Tijdens de lockdown zijn 
we met z’n allen meer gaan wandelen en fietsen. Steeds 
vaker gebeurt dat fietsen trouwens elektrisch. Ik ben dan 
ook heel tevreden dat de gemeente, in samenwerking 
met een lokale handelaar, heeft deelgenomen aan een 
groepsaankoop van Klimaatpunt (het vroegere Pajopower) 
en Haviland.” Er waren 31 modellen beschikbaar waarop 
inwoners een korting kregen. 

Leasingfietsen voor gemeentepersoneel

Het schepencollege liet ook nog weten dat men voor het personeel  
uitkeek naar een systeem van leasingfietsen met een voldoende  
aantrekkelijk aanbod. “Hoe meer mensen op de fiets, hoe beter voor  
het klimaat en de gezondheid”, besluit Linda Van Huylenbroeck  
tevreden.

 Inwoners kregen een korting op 31 modellen. 

Linda Van  
Huylenbroeck

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadsleden Annick Borloo, Peggy Bulterijs en Wendy Godaert
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Gemeenteraad in coronatijd
Tijdens de lockdown zette Roosdaal een nieuwe stap in de digitalisering van de besluitvorming. Na de introductie van een  
digitaal platform voor de gemeenteraadsleden werd de gemeente door de coronamaatregelen haast verplicht om ook de  
gemeenteraad te digitaliseren. 

Net als de meeste gemeenten schakelde ook Roosdaal eind april over op 
digitaal vergaderen. We willen daarvoor zeker een pluim op de hoed  
van de algemeen directeur en haar personeel steken, want tot nu toe 
verliep alles perfect. De geluidsopnames van die vergadering kan u 
trouwens via de gemeentelijke website beluisteren. Enkele keren werd de 
gemeenteraad via YouTube zelfs rechtstreeks uitgezonden. 

Raadszaal te klein om fysiek te vergaderen

We hadden gehoopt dat we vanaf eind augustus opnieuw ‘normaal’ 
zouden kunnen vergaderen. Dat de raadszaal niet voldoende groot is om 
de sociale afstand te bewaren, daar hebben wij begrip voor. Maar er kon 
gerust uitgeweken worden naar een grotere zaal. In sommige Roosdaalse 
(parochie)zalen zou de opstelling zoals in de raadszaal met de nodige  
afstand overgenomen kunnen worden, ware het niet dat daar geen  
internet aanwezig is. En aangezien de meeste raadsleden hun dossiers  
opvolgen via internet, is dat wel even noodzakelijk als afstand bewaren. 
Het Koetshuis of de multimediazaal van de tuinbouwschool waren wel  
opties. Helaas ging de meerderheid niet in op de suggestie van de oppositie.

Johan Billiet nieuwe vertegenwoordiger van  
N-VA Roosdaal in het arrondissementeel bestuur
Op onze vergadering in september besliste het afdelingsbestuur om Johan Billiet af te vaardigen als 
vertegenwoordiger van N-VA Roosdaal in het arrondissementeel bestuur van N-VA Halle-Vilvoorde.

Johan is advocaat, docent aan de VUB en plaatsvervangend rechter. Hij was kandidaat bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en is sindsdien gewaardeerd lid van het bestuur van N-VA 
Roosdaal.

Johan volgt Wendy Godaert op en zal vanaf nu samen met Linda Van den Eede onze afdeling  
vertegenwoordigen. We wensen hem alle succes en hebben er alle vertrouwen in dat hij dat goed  
gaat doen.

Succesvolle rozenactie
U was met meer dan ooit om uw Vlaamse Leeuw buiten te hangen. 
Onze 300 voorziene rozen waren in enkele uren de deur uit en daar 
hadden we in deze tijden niet van durven dromen. Bedankt daarvoor!

Daardoor zijn er allicht enkelen onder u die geen roos hebben mogen 
ontvangen, hoewel uw Vlaamse Leeuw toch buiten hing. Dat spijt ons 
uiteraard, maar we zorgen ervoor dat we volgend jaar extra rozen  
hebben voor al die extra leeuwen!

 Omdat de meerderheid niet wil uitwijken naar een  
grotere zaal, vergadert de gemeenteraad nog steeds digitaal.
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Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

mondmaskerplicht en tijdelijk verbod 
op buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders wilden hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten misten 
de kinderen. En onze jongeren misten hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs


