
N-VA vraagt fraudeonderzoek naar buitenlandse bezittingen
De regel is duidelijk: heb je al een eigendom, dan heb je geen recht op een sociale woning. Op voorstel van N-VA Roosdaal 
kunnen sociale verhuurders fraude met buitenlandse eigendommen voortaan makkelijker opsporen.

Sociale huurwoningen moeten worden voorbe-
houden voor wie er effectief recht op heeft. Wie 
een sociale woning huurt, mag niet tegelijkertijd 
een eigen woning bezitten; niet in het binnen-
land en ook niet in het buitenland. De controle 
op binnenlands onroerend bezit is voor de sociale 
verhuurder vrij eenvoudig, maar voor buiten-
landse eigendommen is dat niet zo makkelijk.

Gespecialiseerde onderzoeksbureaus
Vlaams minister Matthias Diependaele heeft 
daarom een overeenkomst gesloten met private 
onderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn in 
onderzoek naar onroerende goederen in het 
buitenland. Wie een sociale woning verhuurt, 
kan daar zonder administratieve rompslomp 
een beroep op doen. Om ook de financiële 
drempels maximaal weg te nemen, voorziet 
minister Diependaele een subsidie voor de 
sociale verhuurders die van deze mogelijkheid 
gebruikmaken.

Tijdens de gemeenteraad van maart vroeg N-VA 
Roosdaal het schepencollege al om in te gaan op 
die overeenkomst. “We wensten dat het college 
ons op de hoogte zou houden van de voortgang 
van dit dossier”, zegt gemeenteraadslid Linda 
Van Huylenbroeck. “De bevoegde schepen leek 
ons alvast bereid om onze vraag te behandelen.”

Fraude maximaal aanpakken
Een maand later zette de N-VA het voorstel 
nogmaals op de agenda. De gemeenteraad ging 
ermee akkoord. “Niemand kan aanvaarden dat 
iemand die huizen of percelen bezit, aanspraak 
kan maken op een sociale woning. Deze vorm 
van fraude moet dan ook maximaal worden 
aangepakt, zowel in binnen- als buitenland. Zo 
kunnen sociale woningen terechtkomen bij wie 
er echt nood aan heeft”, besluit gemeenteraads-
lid Wendy Godaert.

Huwen in openlucht wordt mogelijk (p. 2) Provincie lanceert kwartetspel over dierenwelzijn (p. 3)

Linda Van Huylenbroeck 
Gemeenteraadslid

Sociale woningen, zoals die in de Halleweg, moeten gaan naar wie er écht recht op heeft. 

Wendy Godaert 
Gemeenteraadslid

Hebt u een vraag voor N-VA Roosdaal? Contacteer ons via www.n-va.be/roosdaal
of via onze Facebookpagina N-VA Roosdaal. Wij bezorgen u met plezier een antwoord.

Bedankt, vrijwilligers!

We wensen alle vrijwilligers in het vaccinatie-
centrum Koornmolen in Gooik van harte te 
bedanken. We horen niets dan positieve 
geluiden over de organisatie en dat is jullie 
verdienste! Bedankt!
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Huwen in openlucht wordt 
mogelijk
Op de gemeenteraad van april stelde gemeenteraadslid 
Kristof Cooreman voor om huwen in openlucht moge-
lijk te maken. Op dit moment kan dat wettelijk gezien 
enkel in de raadszaal van het gemeentehuis.

Kristof Cooreman: “Het huwelijk is een dag waar veel 
koppels naar uitkijken. Ze willen dat misschien beleven in 
een andere setting dan een standaard raadszaal. Daarom 
stelden wij voor om trouwen in openlucht mogelijk te 
maken. Trouwen in de buitenlucht is niet alleen een 
coronaveilige oplossing, het is ook romantisch en apart. 
Door er een persoonlijke toets aan te geven en het meer 
te personaliseren, kunnen koppels nog een extra streepje 
magie toevoegen aan een onderdeel dat soms wordt 
aanzien als een verplichte formaliteit.”

Het Burgerlijk Wetboek voorziet nu ook deze mogelijk-
heid. De gemeenteraad moet enkel een lijst opstellen van 
plaatsen waar het kan en die opnemen in het huwelijks-
reglement. De enige voorwaarde is dat de gemeente het 
gebruiksrecht over de locatie heeft. In uw eigen tuin 
trouwen kan dus niet.

Prachtige locaties
“Zelfs dan zijn er enkele plaatsen waar we meteen aan 
denken. De bunkerweide met het prachtige uitzicht over 
het Pajottenland, de evenementenweide voor het Koets-
huis, de Kapelleweide … De coronacrisis heeft ervoor 
gezorgd dat er in veel sectoren nagedacht moest wor-
den over alternatieven. Dit is er eentje van. Ook na de 
coronapandemie kan dit voor een zeer fijne meerwaarde 
zorgen aan een sowieso al speciale dag.”

We zijn tevreden dat de gemeenteraad ons agendapunt 
unaniem goedkeurde. De mogelijke locaties zullen 
technisch en praktisch worden onderzocht 
en een nieuw huwelijksreglement zal 
worden uitgewerkt. We houden u op 
de hoogte!

River Clean Up Challenge: 
N-VA Roosdaal ging de uitdaging aan

N-VA Roosdaal werd door de burgemeester uitgedaagd om deel 
te nemen aan de River Clean Up Challenge, een initiatief om 
zwerfvuil tegen te gaan. Wanneer je de uitdaging aanvaardt, is het 
de bedoeling dat je tien minuten zwerfvuil raapt om op die manier 
het openbaar domein proper te maken. Onze raadsleden gingen er 
graag op in. Op een vroege zondagochtend was de bunkerweide de 
plaats van afspraak. Zoals u op de foto’s kan zien, geen overbodige 
luxe … Zwerfvuil is een plaag, dat moeten we blijven tegengaan!

Bestuursleden N-VA Roosdaal 
verkozen in hogere partijorganen 
Tijdens de partijraad van maart werden enkele bestuursleden 
van N-VA Roosdaal verkozen in de overkoepelende partij-
echelons.

Johan Billiet werd verkozen in de statutencommissie en de 
tucht- en verzoeningscommissie. De statutencommissie evalueert 
constant de statuten van de partij en zorgt ervoor dat die met hun 
tijd meegaan. Ook conflicten rond interpretaties van statuten 
worden door hen behandeld. De tucht- en verzoeningscommissie 
tracht te bemiddelen wanneer er problemen zijn binnen bepaalde 
afdelingen die onoplosbaar lijken. Ze oordeelt ook over een 
mogelijke schorsing of uitsluiting van leden na al dan niet 
strafbare en immorele zaken.

Linda Van den Eede werd opnieuw verkozen in het partijbestuur, 
dat zich wekelijks uitspreekt over de richting van de partij.

Beide bestuursleden zetelen ook in de partijraad. Dat is, na het 
algemeen ledencongres, het hoogste orgaan van de partij. Het 
bepaalt de krachtlijnen van de werking van de N-VA.

Kristof Cooreman
Gemeenteraadslid 

Trouwt u binnenkort in openlucht?

Linda Van den Eede Johan Billiet

roosdaal@n-va.be
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Nieuws uit de gemeenteraad

Aandacht voor verkeersveiligheid in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
Op de gemeenteraad van april stelde raadslid Linda Van Huylenbroeck een vraag over de verkeers-
veiligheid rond de site van Molens Wastiels in het centrum van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. 
Op die site wordt de komende maanden gewerkt: ze wordt bebouwd met zeventien woonunits. 
Bovendien wordt iets verder nog een appartementencomplex uit de grond gestampt. 

Het is te verwachten dat deze werken wel wat zwaar verkeer met zich meebrengen. Zeker in een 
schoolomgeving is het belangrijk daar bijzondere aandacht voor te hebben. Linda vroeg ook 
aandacht voor de veiligheid van voetgangers en de eventuele beschadiging aan de voetpaden 
wanneer vrachtwagens hun draaicirkel moeten nemen. Het schepencollege beloofde het nodige te 
doen om gevaarlijke situaties te vermijden.

Provincie lanceert kwartetspel over dierenwelzijn voor scholen
Gedeputeerde voor Dierenwelzijn Bart Nevens bracht een kwartetspel over  
dierenwelzijn voor scholen uit. Het leert kinderen op een leuke manier allerlei  
belangrijke kenmerken van onze huisdieren.

Voor de provincie Vlaams-Brabant is dierenwelzijn heel belangrijk. De provincie  
zet daarom sterk in op preventie en sensibilisering. Ze werkt ook verder aan de  
professionalisering van de dierenwelzijnssector. Zo ondersteunt ze de gemeenten bij de  
uitwerking van hun beleid en helpt ze dierenasielen financieel om hun werking te  
optimaliseren.

“Omdat kinderen vaak vragen om een huisdier, willen we hen via dit kwartetspel 
bewustmaken van alles wat bij de verzorging van een huisdier komt kijken en willen we 
hen mee helpen inzien dat er voor een huisdier bewust gekozen moet worden. Vragen 
als ‘Hoeveel tijd, geld en ruimte kost een dier?’ komen aan bod”, aldus Bart Nevens.

Het spel is bedoeld voor scholen uit Vlaams-Brabant (vierde tot zesde leerjaar). Basisscholen kunnen het spel eenvoudig aanvragen via  
www.vlaamsbrabant.be/nl/kwartetspel-dierenwelzijn-bestellen. Voor andere nuttige informatie en werkmaterialen rond dierenwelzijn 
kunnen scholen ook terecht op www.dierenwelzijnindeklas.be.

In nood tijdens grote werken in uw straat?
Naar aanleiding van een brand in het centrum van Onze-Lieve-Vrouw-
Lombeek en de daaropvolgende brandweerinterventie stelde raadslid 
Wendy Godaert een vraag over de bereikbaarheid van de woningen tijdens 
grote wegenwerken. Ze vroeg aan het schepencollege hoe het mogelijk was 
dat meerdere brandweervoertuigen zich vastreden ter hoogte van de wer-
ken in de Koning Albertstraat. De burgemeester sprak van een heel spijtig 
voorval waaruit de nodige lessen werden getrokken. 

Als reactie op Wendy’s vraag liet de 
gemeente de bewoners per brief weten 
dat zij bij een eventuele interventie van 
de hulpdiensten best vermelden dat er 
in de omgeving grote werken aan de 
gang zijn. In de toekomst zou derge-
lijke briefwisseling naar de inwoners 
gebeuren vóór de aanvang van grote 
wegenwerken in hun straat.

Een hart voor onze honden
In ons verkiezingsprogramma van 2018 vroegen we 
een hondenlosloopweide om ook onze viervoeters 
een gepaste plaats te geven om zich uit te leven. Al 
in april 2020 stelde raadslid Annick Borloo een vraag 
naar een hondenlosloopweide aan het schepencollege, 
een vraag waar ze in april dit jaar nog eens op terug-
kwam. Een hondenlosloopweide bleek niet prioritair 

te zijn, konden we tussen 
de lijnen uit de antwoorden 
van het college verstaan. 
Jammer. We zijn dan ook 
tevreden om te zien dat er 
intussen burgerinitiatieven 
werden ontwikkeld. De 
N-VA zal ervoor blijven 
ijveren om dierenwelzijn 
hoog op de agenda te 
houden.

www.n-va.be/roosdaal
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


