
Johan Billiet leidt nieuwe bestuursploeg 
De leden van de afdeling Roosdaal kozen begin maart een nieuw bestuur. Johan Billiet uit Borchtlombeek werd  
verkozen als voorzitter. Anne-Marie Maene zal de komende jaren de taak van ondervoorzitter op zich nemen. 

Samen met de gemeentelijke mandatarissen Linda Van den Eede, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy 
Godaert (gemeenteraadsleden), Ingrid Devidts en Nadia Van Den Spiegel (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst) en 
de verkozen bestuursleden (Eline Appelmans, Patrick Appelmans, Jan Daem, Kim De Coen, Fabienne Segers, Veerle 
Stassijns, Patrick Vanden Brande, Patrick Van Eeckhoudt en Pieter-Jan Van Os) zal deze ploeg de finale rit naar de ver-
kiezingen van 2024 aanvatten.

Johan Billiet, nieuwe voorzitter: “In 2024 moeten we opnieuw het vertrouwen aan de kiezer vragen. Voor de eerste keer 
in de geschiedenis zullen we de mensen moeten overtuigen om naar de stembus te trekken. Dat wordt een apart verhaal, 
maar we gaan daar met heel deze ploeg onze schouders onder zetten.”

Ook de ondervoorzitter van de afdeling is nieuw. Anne-Marie Maene volgt Fabienne Segers op, die wel nog in het bestuur 
blijft zetelen. Anne-Marie: “Met veel goesting heb ik deze taak op mij genomen. We moeten durven vernieuwen om van 
deze afdeling een sterke, dynamische ploeg te maken. Ik ben ervan overtuigd dat dit kan en zal lukken.”

Wissel in Bijzonder Comité voor Sociale Dienst 
Matthias Wijnant gaf omwille van de moeilijke combinatie met zijn professionele  
bezigheden zijn ontslag in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (voorheen 
OCMW). Voortaan zullen Nadia Van Den Spiegel en Ingrid Devidts daar voor N-VA 
de dossiers opvolgen. We wensen Matthias van harte te bedanken voor zijn geleverde 
werk en uiteraard willen we ook Nadia veel succes wensen in haar mandaat!

 Matthias Wijnant wordt opgevolgd 
door Nadia Van Den Spiegel.

 Voorzitter Johan Billiet en 
ondervoorzitter Anne-Marie 
Maene (centraal) met de rest 
van de bestuursploeg.

Op zaterdag 7 mei, de dag voor Moederdag, zetten we alle vrouwen in  
de kijker. Kom met deze voucher tussen 10 en 14u naar het kerkplein van 
Pamel en ontvang een kleine attentie. We verloten ook enkele waarde- 
bonnen voor aankopen bij de Roosdaalse handelaars.
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Kleinschalige  
sociale woonprojecten:  
gemiste kansen 

De meerderheid miste de afgelopen 
maanden verschillende kansen om sociale 
woonprojecten te realiseren. In de visie 
van N-VA Roosdaal gebeuren die liefst in 
de kernen, op kleinschalige basis en in de 
buurt van voorzieningen zoals openbaar 
vervoer. Raadsleden Wendy Godaert en 
Linda Van Huylenbroeck reageren.

Busbewaking: opwaardering van  
begeleiders 
Tijdens de gemeenteraad van februari vroegen we aan het  
College om de vergoeding voor de begeleiders van de school-
bussen’ opnieuw op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. 
Wendy Godaert, gemeenteraadslid N-VA: “Het schepencollege 
beslist jaarlijks bij aanvang van het schooljaar om de gepresteer-
de uren busbewaking te vergoeden aan leerkrachten en adminis-
tratief personeel. Dit gebeurt volgens een tarief dat werd vastge-
steld door de gemeenteraad in een zitting van... 26 oktober 2001 
– meer dan 20 jaar geleden dus. Hoog tijd dus om deze tarieven 
opnieuw te bekijken en  op te trekken.” De bevoegde schepen 
antwoordde dat zij eerst de leerkrachten wenste te bevragen 
omtrent de behoefte hiertoe. Wordt vervolgd…

Frans Vanderveken gehuldigd als pionier 

De N-VA bestaat 20 jaar en dat ging ook in de afdelingen 
niet onopgemerkt voorbij. Elke afdeling mocht een pionier 
van de afdeling aanduiden, die dan gepast in de bloemetjes 

werd gezet. Het bestuur van de afdeling zag hierin een 
mooie kans om Frans Vanderveken te huldigen. Samen 
met zijn Agnes heeft Frans zich jarenlang ingezet voor 
onze afdeling, waarvan bijna 10 jaar als voorzitter. Ook 

langs deze weg nogmaals van harte bedankt, Frans!

Oud-voorzitter  
Frans Vanderveken

Wendy Godaert, gemeenteraadslid N-VA: “Tijdens 
de gemeenteraad van februari werd gevraagd om 
de aankoop van een perceel in de Herststraat goed 
te keuren in functie van de realisatie van een ver-

kaveling voor 2 gronden voor halfopen bebouwing, die door 
de gemeente op de privémarkt zullen verkocht worden. 

Tijdens de gemeenteraad van september 2020 keurde 
de meerderheid het gemeentelijk actieplan onbebouwde 
percelen goed. Dit actieplan maakt deel uit van de voort-
gangstoets 2020, inspanningen om het bindend sociaal 
objectief (BSO) te bereiken. Om dit objectief te bereiken, 
dienen in Roosdaal nog 68 huurwoningen gerealiseerd te 
worden tegen 2025. 

Een aantal grondreserves in eigendom van de gemeente, 
het OCMW en van de kerkfabrieken werden hiervoor dus 
in kaart gebracht. Het betreffende perceel in de Herststraat 
werd in dit document nog gerangschikt als ‘niet-bebouw-
baar’ met als argumentering: ‘Geen bouwvisie’. Uit de  

bespreking tijdens de gemeenteraad blijkt nu dat de  
gemeentelijke eigendom (12 a) samen met het pas aan- 
gekochte perceel zal verkaveld worden. Nu deze gronden 
alsnog bebouwbaar zijn, zou dit voor onze fractie een zeer 
mooie locatie zijn voor een kleinschalig woonproject.”  
Ook voor het Oud Gemeentehuis in Borchtlombeek zag 
onze fractie zo’n toekomst.

Linda Van Huylenbroeck,  gemeenteraadslid N-VA:  
“De inkanteling van de OCMW-diensten in 
de gemeentelijke diensten juichen we toe. Dat 
maakt wel dat er een nieuwe toekomst moet 

gegeven worden aan het Oud Gemeentehuis in Borcht-
lombeek. In onze visie leent dit pand zich perfect voor 
een kleinschalig sociaal woonproject. Niet in de visie 
van de meerderheid echter: zij gaan er diensten zoals de 
voedselbedeling en het Huis van het Kind onderbrengen. 
Opnieuw zorgt men zo voor versnippering van diensten, 
en mist men vooral een nieuwe kans om aan de opgelopen 
achterstand van het BSO te werken.”
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Problemen bij cafetaria in GC Het Koetshuis 
In 2015 besliste de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal (AGB) de concessie voor de cafetaria toe te 
kennen aan vzw Pajot Begot.  Ondanks het feit dat N-VA Roosdaal een sociaal project zeer genegen is, hadden onze vertegen-
woordigers toen al hun twijfels. 

Jan Daem, N-VA-lid Raad van Bestuur: “De oprichting van een 
vzw-structuur achter de uitbating deed ons twijfelen over de 
slaagkans. Particuliere uitbaters zijn van nature betere beheer-
ders omdat hun eigen inkomen op het spel staat.”

Al in 2017 bleek dat de financiële situatie van de uitbating 
problemen opleverde. De huurprijs werd niet meer regelmatig 
betaald. De uitbating leverde onvoldoende financiële middelen 
op. Op een bepaald moment bedroeg de achterstand in betaling 
al meer dan 3.000 euro.

In februari 2018 kende de CD&V-meerderheid in de gemeente-
raad de vzw Pajot Begot een maandelijkse subsidie van 250 euro 
toe. Dit kwam er dus op neer dat de prijs van de concessieover-
eenkomst met 250 euro werd verminderd.  Dit stond niet in de 
concessieovereenkomst, waardoor andere kandidaat- 
concessionarissen geen gelijke kansen kregen. 

In 2020 kregen we te maken met corona. Het is dus niet zo dat 
de financiële problemen daardoor ontstaan zijn. Tijdens deze 
periode werd de concessieovereenkomst opgeschort. De vzw 
hoefde tijdens de sluiting van de cultuursector geen huurgeld 
meer te betalen. 

Kim De Coen, N-VA-vertegenwoordiger in de RvB: “In december 
2021 liet de vzw weten dat zij hun contract per 1 juni 2022 op-
zegde. Bij de opmaak van de rekening 2021 stelde het boekhoud-
kantoor vast dat de totale schuld was opgelopen tot 6.175 euro. 
Het gaat niet enkel over achterstallige huur, er werden ook nog 
twee onbetaalde facturen uit 2018 ontdekt.” 

Dat de CD&V-meerderheid met dit alles zeer verveeld zit, is 
begrijpelijk, zeker als je weet dat zij sinds de oprichting van het 
AGB ervoor gezorgd heeft dat het Directiecomité (DC, verant-
woordelijk voor de opvolging van de dagelijkse werking) enkel 
uit CD&V-vertegenwoordigers bestaat. En de blunders van het 
DC blijven zich opstapelen, want nu blijkt ook dat de waarborg 
van 3.000 euro nooit gestort werd. Dit bedrag had de pijn van de 
openstaande schuld wat kunnen verzachten. Wie nu voor de  
betaling zal opdraaien, blijft ook voor ons de vraag. Hopelijk 
niet de Roosdaalse inwoners. Misschien moeten de leden van  
het DC hun verantwoordelijkheid opnemen? 

Linda Van den Eede
Fractievoorzitter N-VA

 Jan Daem en Kim De Coen: ‘Al van in het begin twijfels over de 
slaagkans.’

N-VA haalt slag thuis: eindelijk loon naar werken voor poetspersoneel OCMW
Meer dan 15 jaar geleden werd alle gemeentepersoneel met een E-statuut omgeschakeld naar een D-statuut. Dit heeft niet alleen 
invloed op het loon, maar ook op het pensioen. Wat voor het gemeentepersoneel wel gebeurde, werd echter niet doorgetrokken 
naar het personeel van de poetsdienst van het OCMW.

Linda Van den Eede, fractievoorzitter N-VA: “Al van in het begin hebben wij 
die ongelijke behandeling aangekaart. In 2014 dienden we zelfs een voorstel 
in om de gelijkschakeling te bepleiten. De CD&V stemde dit toen weg met 
allerlei drogredenen.”

Ook deze legislatuur kregen de vragen van de N-VA fractie eerst geen 
gehoor. Tot in december 2019 eindelijk de aanpassing van de personeelsfor-
matie aan de gemeenteraad werd voorgelegd. Linda Van den Eede: “Toch 
duurde het nog tot november 2021 vooraleer het College van Burgemeester 
en Schepenen groen licht gaf om de procedure in gang te zetten.”

N-VA betreurt dat dit zo lang heeft aangesleept. Heel  wat personeelsleden 
naderen de pensioengerechtigde leeftijd en het lange talmen heeft een  
belangrijke invloed gehad op de berekening van hun pensioen.
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