Jong N-VA Pajottenland nog steeds op volle toeren!
Jong N-VA Pajottenland zat ook
de afgelopen maanden niet stil.
De organisatie van een eerste
spaghettizwier in Ternat en de
aanwezigheid op de jaarmarkten van Ternat en Lennik gingen niet onopgemerkt voorbij.

De opbrengst van die
laatste werd trouwens
aan Music For Life geschonken. Dit jaar werd
Bednet gesteund!

Daarnaast organiseerde
Jong N-VA Pajottenland
samen met Jong N-VA
Zenneland een nieuwe
jeugdhuizentocht.

In tegenstelling tot wat in bepaalde media wordt beweerd
keurde de N-VA de boekenverkoop ten voordele van
Kom op tegen Kanker unaniem
mee goed. Net zoals voorgaande
jaren steunen wij dit voorstel,
daar wij de actie een warm hart
toedragen.
Maar dit jaar dienden wij als
fractie tijdens de gemeenteraad
een voorstel in dat ook ten goede
komt van onze schoolgaande
kinderen.
Naar aanleiding van een oproep
door de juffen en de ouderraad
van Triangel Lombeek aan alle
ouders om boeken te schenken
ten voordele van de opstart van
een schoolbibliotheek, stelden wij
tijdens de gemeenteraad voor om
voorafgaand aan de boekenver-

De bus die ons van het
ene naar het andere
jeugdhuis reed zat alvast
goed vol!

We blijven niet stil zitten, dus hou onze website in het oog voor meer
informatie over onze
toekomstige activiteiten!

Boekenverkoop Kom Op Tegen Kanker
koop tijdens “November – cultuurmaand – 2015”, de juffen van
onze basisscholen eerst een keuze
te laten maken uit de jeugdboeken. Die kunnen ze dan gebruiken om samen met de kinderen
en de ouderraad in hun eigen
school of wijkafdeling een schoolbibliotheek op te starten.
De boeken voor volwassenen en
de overblijvende jeugdboeken
zouden dan wel verkocht kunnen
worden ten voordele van Kom op
tegen Kanker. Een mooi compromis zouden wij zo zeggen.
De ouderraad, de juffen en de
kinderen tevreden en wij steunen
nog steeds Kom op tegen Kanker.

Jammer dat de gemeenteraad
dit constructieve voorstel niet
steunde.
Wie trouwens thuis nog één of
meerdere jeugdboeken ‘op overschot’ heeft, mag die steeds aan
de juffen in Lombeek bezorgen.
De kinderen zullen je ongetwijfeld dankbaar zijn!
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NIEUWE WEBSITE EN
FACEBOOK-PAGINA!
N-VA Roosdaal heeft sinds kort
ook een nieuwe website.

ROOSDAAL
N-VA Roosdaal wil voetwegen
vrijwaren

U kan die bezoeken op
www.n-va.be/roosdaal.
U kan ons ook ondersteunen
en volgen door onze
vernieuwde Facebook
pagina leuk te vinden.

V.U. : Kristof Cooreman, Zavelberg 6, 1760 Roosdaal

WIE WON ONZE 11
JULIWEDSTRIJD?
Dit jaar konden we meer dan 250
leeuwenvlaggen in het Roosdaalse straatbeeld ontwaren.
We hebben de eigenaars met plezier een gele roos overhandigd.
De kopspeldactie bracht dit jaar
geluk voor Christiaan Geirnaert
en Marleen Barbé. Zij kregen van
ons de beloofde fles champagne.
We hopen dat ze ondertussen
gesmaakt heeft.
We hopen volgend jaar uiteraard
nog meer leeuwen te zien op 11
juli!

N-VA Roosdaal wil dat voetwegen
tussen de Keerstraat, St-Rochusweg en Kwinkeleer (binnengebied)
gevrijwaard blijven. Ofwel in hun
huidige vorm, ofwel geïntegreerd
in het verkavelingsproject dat daar
gepland is.
In het binnengebied tussen de Keerstraat, Sint-Rochusweg en Kwinkeleer is een verkavelingsproject
gepland. Daardoor zouden de bestaande voetwegen mogelijks moeten verdwijnen. Dat stuit op protest
bij de N-VA, dat het dossier in eerste
instantie al afkeurde op basis van
inhoudelijke fouten. “Maar zelfs nu
het dossier is aangepast, vinden we
deze mogelijke afschaffing sowieso
onvoorzichtig”, aldus N-VA-raadslid
Wendy Godaert, die deze kwestie
opvolgt.
“De provincie eiste dat de ‘opschortende voorwaarde’ in het dossier

www.n-va.be/roosdaal

werd geschrapt. Dat zou echter betekenen dat, zelfs al zou de projectontwikkelaar niet doorgaan met de
verkaveling van het binnengebied,
de voetwegen tóch zouden moeten
verdwijnen. Dan zouden er geen
doorgangswegen meer zijn. Dat kan
voor ons niet”, stelt Wendy.
Er is ondertussen ook onduidelijkheid over de plannen van de projectontwikkelaar. Er was een overeenkomst met alle eigenaars van de
gronden in het binnengebied, maar
die overeenkomst is in veel gevallen
al verlopen.
“Daarom willen we eerst de nodige
zekerheid over het verkavelingsproject. Komt het er of niet? Indien wel,
dan ijveren we voor een positieve
oplossing: de integratie van de bestaande voetwegen in het project”,
besluit Wendy.

Afscheid Michel Hemmeryckx
(Gemeenteraadslid N-VA Roosdaal 1953-2015)
Begin dit jaar stierf N-VA-gemeenteraadslid Michel Hemmeryckx na een ongelijke strijd
tegen kanker. Hij was voor onze afdeling de rustige praktische vriend, die vele activiteiten
in OLV-Lombeek en N-VA Roosdaal mee in goede banen leidde.
‘Nadenken, overleggen, luisteren, plannen, doen’ waren de kernwoorden in Michels leven. Altijd bereid om te
helpen met een benijdenswaardige en genietende glimlach.
Michel had nog vele dromen. Hij hoopte op begrip voor de verkeerssituatie in Lombeek, op een intergemeentelijke
samenwerking, op langdurende oplossingen die het merendeel van de bevolking kon smaken.
Hij was een echte democraat, kind van zijn tijd, hart op de tong maar zonder te kwetsen, vurig en alert voor ‘zijn’
Lombeek. Hij kende de Lombekenaren door en door. Hij was één van hen.
Dank zij deze kennis en de juiste organisatorische kwaliteiten kwam Lombeek weer tot leven. Iedereen werd mee
betrokken in zijn manier om het sociale weefsel van het dorp levend te houden.
Michel zal tevreden toekijken!
Wij missen hem.

Nieuwe gezichten
Het jammere overlijden van Michel Hemmeryckx wordt in de gemeenteraad opgevangen door Annick Borloo.
Zij was eerste opvolger en verhuisde dus van de OCMW- naar de gemeenteraad. Door haar eedaflegging maakt
zij voor de N-VA de cirkel rond, aangezien nu alle deelgemeenten in de N-VA-fractie vertegenwoordigd zijn.
Door deze verschuiving en het verhuizen van OCMW-raadslid Joren Vanden Brande waren er twee plaatsjes
vacant in de OCMW-fractie. Die worden ingevuld door Luc Vanhalme en Agnes Eylenbosch, zij waren daar de
eerste opvolgers.
N-VA Roosdaal wenst Joren te danken voor de inzet van de afgelopen jaren en wenst de nieuwe mandatarissen
alle succes in hun nieuwe functie!

roosdaal@n-va.be

N-VA: ‘Vóór fietspaden, tégen klungeldossiers’
De CD&V-meerderheid strooit
rond dat de N-VA tégen de aanleg
van nieuwe fietspaden langs de
Koning Albertstraat is. Niets is
minder waar. Waar we wél tegen
zijn, is de klungelachtige manier
waarop dit dossier werd aangepakt.
Ook het feit dat de betrokken burgers geen inspraak kregen, stuit
ons tegen de borst.
De N-VA dringt al jaren aan op
veiligere voet- en fietspaden in de
hele gemeente. Al in 2011 merkten
we bij de voorstelling van het budget
op dat er geen geld voorzien werd
voor de aanleg van nieuwe voet- en
fietspaden. We wezen er toen op dat
die aanleg voor 80 procent gesubsidieerd wordt door de hogere overheden.

FUNDAMENTELE
OPMERKINGEN
Waarom stemde de N-VA dan tegen
het dossier van de nieuwe fietspaden
in de Koning Alberstraat?
N-VA-gemeenteraadslid Veerle Stassijns legt uit: “Toen wij het dossier
in onze N-VA-vergadering aan het
voorbereiden waren, had ieder van
ons wel een fundamentele opmerking. Toen wij die tijdens de gemeenteraad aan schepen Goossens
voorlegden, wist hij geen zinnig antwoord te geven. Omdat hij wist hoe
lang wij al ijveren voor meer veilige
fietspaden dreigde hij er na de eerste
vijf vragen zelfs mee om het agendapunt af te voeren. Hij hoopte dat
wij daardoor zouden stoppen met
aantonen hoe weinig voorbereiding
hij in dit dossier had gestoken.

GEEN INSPRAAK

Na het plaatsen van een wegversmalling (proefopstelling) in de
Koning Albertstraat (tussen Ninoofsesteenweg en Daalbeekstraat) kregen de omwonenden een schrijven
waarin uitdrukkelijk werd aangegeven dat er na enkele maanden een
evaluatiemoment zou plaatsvinden.
De omwonenden en ook de weggebruikers dachten dat ze daar hun
op- en aanmerkingen zouden kun-

nen geven, maar niets was minder
waar. Er volgde geen enkele vergadering. De burgemeester stelde dat
het nooit de bedoeling was geweest
om de mensen samen te brengen
en … dat ze dat ook niet zinnens
waren te doen. Daarom stond
volgens haar niets de onmiddellijke
goedkeuring van de definitieve
plannen in de weg. Dat de inwoners
op die manier zonder inspraak, voor
een voldongen feit werden gesteld
vonden wij echt niet kunnen.

Dit was één van de redenen, zo
niet de hoofreden, om tegen het
agendapunt te stemmen. Daarop
besliste N-VA Roosdaal om alle
geïnteresseerden uit te nodigen op
een infovergadering in de Lombeekkring. Pas toen de burgemeester en
schepenen dit aan de weet kwamen
beslisten zij nog vlug om ook een
vergadering te beleggen.
De definitieve plannen waren intussen wel goedgekeurd !”

Maar dit was echt niet alles. Linda
Van den Eede (N-VA-fractievoorzitter): “In het bestek lazen we ook het
volgende:
1) T
 er hoogte van huisnummer
43 moet voor de aanleg van het
fietspad een houten afsluiting
worden afgebroken (60 cm hoogte
en ongeveer 38 m lang): kostprijs:
een voor de N-VA onbegrijpelijke
19 000 euro.
2) E
 r wordt ook in de aankoop van
bijkomende kasseistenen voorzien: vermoedelijke hoeveelheid:
0,2 kg. Kostprijs: 0,03 euro. Kan u
begrijpen dat ook dit bij niemand
van CD&V was opgevallen?
Intussen zijn de fietspaden en de
wegversmalling aangelegd. Drie
maanden later dan op de infoborden
stond aangegeven werd de Koning
Albertstraat weer opengesteld. Van
de omwonenden kregen wij intussen
reeds de melding dat de wegversmalling niet het beoogde snelheidsremmend effect heeft en dat het
uiterst gevaarlijk wordt om met de
auto hun eigendom te verlaten. Voor
de aanleg van het dubbele fietspad
ontvangt de gemeente een subsidie
van liefst 80 % van de kostprijs. Een
reden waarom de N-VA al langer
aandringt op meer veilige fietspaden
in onze gemeente.

Uw vertegenwoordigers in het arrondissement
De N-VA-leden kozen werden volgende Roosdaalse bestuursleden om te zetelen in het arrondissementeel bestuur.
• Linda Van den Eede zetelt als fractievoorzitter in de provincieraad van rechtswege
in zowel de partijraad als het arrondissementeel bestuur. Een engagement dat zij
reeds enkele jaren vervult en dat ze met plezier verder zet. Bovendien werd zij eind
vorig jaar opnieuw verkozen als lid van het partijbestuur.

• Gemeenteraadslid Veerle Stassijns werd dan weer verkozen om in de partijraad te
zetelen. Daaruit volgt automatisch dat ook zij deel uitmaakt van het arrondissementeel bestuur van Halle-Vilvoorde.

• Gemeenteraadslid Linda Van Huylenbroeck werd tenslotte verkozen in het arrondissementeel bestuur van Halle-Vilvoorde.

N-VA Roosdaal eert oud-strijders op 11 november
Naar aanleiding van 11 november
legden enkele N-VA-bestuursleden
van Roosdaal in elke deelgemeente
een krans neer aan het gedenkmonument van de gesneuvelden van
de beide wereldoorlogen. De reden
van dit apart initiatief was het feit
dat op gemeentelijk vlak beslist
werd om op 11 november niet langer een huldebetoon te organiseren
voor onze oud-strijders. Maar dit op
15 november te doen samen met het
feest van de dynastie.
“Wij vonden dat de viering van
het feest van de dynastie niet kan
samengaan met de viering van 11
november, waarop we de wapenstilstand 1918 herdenken. We hadden dit

op de gemeenteraad ook aangekaart
bij de meerderheid maar vonden
geen gehoor. Daarom beslisten we
dit passend eerbetoon zelf te organiseren”, besluit N-VA-gemeenteraadslid Veerle Stassijns.
Linda Van den Eede, N-VA-fractievoorzitter: “Dit jaar was er op 11
november in Roosdaal geen officiële herdenking van het einde van
WOI, geen fanfare die het ‘Te velde’
speelde, geen bloemenhulde door het
gemeentebestuur als eerbetoon aan
onze oud-strijders. N-VA-Roosdaal
betreurt dit ten zeerste.
Wij durven de hoop uitdrukken en
zullen er ook voor ijveren dat het

N-VA Roosdaal vraagt en
krijgt een ‘Sterretjesweide’
De N-VA vroeg in de gemeenteraad om een stukje van de gemeentelijke begraafplaats te reserveren voor de herdenking van
levenloos geboren kindjes. Zo’n ‘sterretjesweide’ of ‘foetusweide’
geeft ouders de mogelijkheid om afscheid te nemen van hun
overleden kindje. Het N-VA-voorstel werd op de gemeenteraad
unaniem goedgekeurd.

www.n-va.be/roosdaal

Roosdaalse gemeentebestuur er
volgend jaar zal voor zorgen dat de
officiële 11 novemberherdenking
ook daadwerkelijk op 11 november
doorgaat en niet, zoals dit jaar, tot
een aanhangsel van de viering rond
Koningsdag moet gedegradeerd
worden. Onze oud-strijders en hun
families verdienen beter’.

