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U verdient beter

Roosdaal op één na slechtste gemeente in
tevredenheid openbare diensten
9de Quiz N-VA Roosdaal
Op vrijdag 18 november organiseert N-VA
Roosdaal al voor de 9de keer haar algemene quizavond. Plaats van afspraak is
opnieuw de Provinciale Proeftuin in Pamel
(tuinbouwschool). Hou onze website in de
gaten voor meer nieuws hierover.

Succesvol eetfestijn!
N-VA Roosdaal wil iedereen die aanwezig
was op ons eetfestijn van harte bedanken!
De reacties waren uitermate positief, wat
ons dan ook aanzet om dit succes volgend
jaar te evenaren. Hopelijk tot dan!

Aan de hand van vijf testen (openbaarheid
van bestuur, bibliotheken, kostprijs
documenten, toegankelijkheid website
en bereikbaarheid burgemeester) nam de
krant Het Nieuwsblad alle 308 Vlaamse
gemeenten onder de loep. Op basis van
de resultaten werd een rangschikking
opgemaakt, waarbij
Roosdaal de weinig
benijdenswaardige
voorlaatste plaats
bezet. Alleen Bever
doet het minder
goed, maar die
gemeente kon niet
op alle onderdelen
beoordeeld worden.

en als we terug zijn weten we niet waar we
geweest zijn. U betaalt belastingen, maar die
worden niet efficiënt ingezet. U krijgt dus
niet de dienstverlening die u verdient. Wij
vinden dat u meer waar voor uw geld moet
krijgen.

Roosdaal heeft meer dan ooit nood aan
krachtige
verandering.
Roosdaal
moet efficiënt
bestuurd worden,
gericht op de
toekomst. Het
kan zijn dat het
schepencollege
liever verder
De CD&V, die uw gemeente al decennialang ploetert en zich bezighoudt met politieke
spelletjes, zoals u verder in dit blad kan
bestuurt, krijgt een schamele 3 op 10.
lezen, maar dat is alvast niet onze visie. In
Wie de dynamiek van dat college een
veel gemeenten bewijst de N-VA nu al wat
beetje kent, zal allicht niet verbaasd zijn.
De meerderheid bestuurt deze gemeente
de kracht van verandering kan betekenen.
volgens het ‘Columbusmodel’: we gaan
Hoog tijd dat u dat ook in Roosdaal merkt.
ergens naartoe zonder te weten naar waar.
N-VA Roosdaal
Als we daar zijn weten we niet waar we zijn,

Nieuw bestuur N-VA Roosdaal

N-VA Roosdaal heeft sinds kort een nieuw bestuur. Deze nieuwe ploeg zal de N-VA afdeling naar
de verkiezingen van 2018 loodsen. We stellen ze graag even aan u voor.

Gespreksavond Jan
Jambon
Na een succesvolle gespreksavond met
Theo Francken hebben we voor volgend
jaar niemand minder dan minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon
kunnen strikken. Zet donderdag 9 februari
2017 al gerust in de agenda!

Frans Vanderveken blijft op post als voorzitter. Hij wordt bijgestaan door ondervoorzitter Jan Daem,
penningmeester Linda Van den Eede en secretaris Arnold Blockerije. Ook Eddy Cardoen, Patrick Van
Eeckhoudt, Goran Van Eeckhoudt (jongerenverantwoordelijke), Koen Van Vaerenbergh, Patrick Vanden
Brande, Geert Cobbaert en Roger De Leeuw maken deel uit van het bestuur.
Deze ploeg wordt aangevuld met de gemeente- en OCMW-raadsleden. Ook dat overzicht geven we u
graag nog eens mee!
Gemeenteraadsleden: Linda Van den Eede, Veerle Stassijns, Linda Van Huylenbroeck, Kristof Cooreman,
Wendy Godaert, Yves Agneessens, Annick Borloo en Luc Vanhalme. OCMW-raadsleden: Agnes Eylenbosch, Sien Van Vaerenbergh, Peggy Bulterijs en Jan Daem.
U vindt hun contactgegevens op de website van N-VA Roosdaal (http://www.n-va.be/roosdaal). We zijn
ervan overtuigd dat we met deze groep 2018 met vertrouwen kunnen tegemoet gaan.

2

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Nieuwe soap in Roosdaal
Daar waar onze geliefde en gekende tv-soaps hun verhaallijn tijdens de vakantie even ‘on hold’ zetten, krijgen die in Roosdaal
blijkbaar een extra voedingsbodem. Traditiegetrouw eist de burgemeester daarin de hoofdrol op. Voor een goed begrip schetsen
we in enkele zinnen ‘wat er voorafging’.
Sommige intercommunales en andere verenigingen hebben in hun statuten opgenomen dat ook gemeenteraadsleden uit de oppositie
kunnen zetelen in hun Raad van Bestuur. Zo ook bij Iverlek (nu Eandis Assets). Daar werd één van de zitjes na de lokale verkiezingen
in 2012 toegewezen aan N-VA Roosdaal, en dit op basis van onze behaalde uitslag van 34,5 %. Dat werd Yves Agneessens. Omdat
Yves (zoals intern afgesproken) ontslag nam, moest de gemeenteraad een nieuw N-VA-raadslid aanduiden. Tot daar de inleiding.

gemeenteraad
24 maart 2016

Het N-VA-bestuur van Roosdaal dient de kandidatuur in van Linda Van den Eede als opvolger van Yves
Agneessens. Daar waar in andere gemeenten de keuze van de oppositie wordt gerespecteerd, gebeurt dit
niet in Roosdaal. Het soapgehalte wordt door CD&V even opgetrokken en zij schuift de kandidatuur van
een ander N-VA-raadslid, Staf Van Den Bosch, naar voor. Die houdt zich niet aan de afspraken binnen het
N-VA-bestuur en zorgt er samen met CD&V voor dat hij wordt verkozen. Het zitje lonkt, de euro’s nog veel
meer.

Aflevering 2:

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Staf Van Den Bosch uit de N-VA-fractie. Hij deelt niet
alleen mee dat hij voortaan in de gemeenteraad als onafhankelijke zal zetelen, maar ook dat hij de zitjes in
de politieraad en Eandis Assets, die hij via de N-VA heeft bemachtigd, zal blijven uitoefenen.

Aflevering 1:

gemeenteraad
28 april 2016

Aflevering 3:
gemeenteraad
26 mei 2016

Aflevering 4:

brief gouverneur
14 juni 2016

Aflevering 5:
gemeenteraad
23 juni 2016

Aangezien Staf niet meer aan de voorwaarde voldoet om in Eandis Assets te zetelen plaatst de N-VA-fractie
het punt over de opvolging van Yves opnieuw op de agenda van de gemeenteraad en dient de kandidatuur
in van Luc Vanhalme, kersvers N-VA-raadslid. De meerderheid wil dit niet bespreken en zegt te wachten op
het standpunt van de gouverneur.

Op 14 juni laat de gouverneur aan de gemeente weten dat Staf, omdat hij niet langer tot de N-VA-fractie
behoort, moet ontheven worden uit zijn mandaat en dat een nieuw lid van de N-VA-fractie moet aangeduid
worden.

De N-VA-fractie doet wat de gouverneur vraagt en brengt het punt opnieuw ter bespreking op de gemeenteraad. Niettegenstaande het standpunt van de gouverneur intussen is gekend, wenst de burgemeester geen
nieuwe kandidaat aan te duiden. Volgens haar is het onduidelijk wat de gouverneur bedoelt met : ‘[…] Om
deze redenen zou ik u dan ook willen verzoeken dat de gemeenteraad een nieuwe beslissing neemt waarbij
de heer Van Den Bosch wordt ontheven uit zijn mandaat en dat een andere kandidaat van de N-VA-fractie
door de gemeenteraad wordt aangeduid. ’

We kunnen alleen concluderen dat als CD&V Roosdaal evenveel energie zou steken in gemeentebeleid als in
politieke spelletjes, Roosdaal een modelgemeente zou kunnen zijn.

roosdaal@n-va.be
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N-VA motor achter werkgroep Burgerparticipatie

Op voorstel van de N-VA richt de gemeenteraad een werkgroep Burgerparticipatie op. De werkgroep zal een inventaris opstellen van de
wijze waarop de Roosdaalse burger betrokken wordt bij het gemeentebeleid. Op basis van haar onderzoek zal de werkgroep voorstellen
formuleren om die betrokkenheid te verhogen.
“De werkgroep was nodig”, zegt N-VA-fractievoorzitster Linda Van den Eede. “De gemeente is verplicht om initiatieven te nemen om de
inwoners voldoende te betrekken bij het beleid. Daar schoot het gemeentebestuur echter danig tekort. Zo is er de voorbije tien jaar nooit
werk gemaakt van een systeem van klachtenbehandeling. Daarom nam de N-VA het initiatief om deze werkgroep op te richten.”
De werkgroep bestaat uit negen leden waarvan vijf van de meerderheid en vier van de oppositie. Voor N-VA maken Linda Van Huylenbroeck, Eddy Cardoen en Arnold Blockerije deel uit van de werkgroep.
Via onze website (http://www.n-va.be/roosdaal) zullen wij u geregeld informeren over de vordering van de werkzaamheden. Wie suggesties of vragen heeft, kan gerust een mailtje sturen naar roosdaal@n-va.be.

Openbaarheid van bestuur
U heeft recht op inzage!
Wist u dat u als burger het recht heeft om documenten bij het gemeentebestuur in te kijken, er uitleg over en een kopie van te
krijgen? Het decreet ‘Openbaarheid van Bestuur’ stelt wel een aantal uitzonderingen hierop. Op onze website
www.n-va.be/roosdaal vindt u de aanvraagprocedure, een overzicht van de documenten die niet kunnen ingekeken worden en
de beroepsprocedure als de inzage u geweigerd wordt.

Rust in vrede… tussen het
onkruid en het afval
Wie midden juli een Roosdaalse begraafplaats bezocht, zal gemerkt
hebben dat het onkruid en afval er welig tieren. Begraafplaatsen
enkel onderhouden naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen
kan niet. De N-VA vindt dat dit het hele jaar door moet gebeuren. We
zijn dat verplicht aan onze overleden burgers.

www.n-va.be/roosdaal
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Nog veel vragen over fiets-voetpad Reigersbaan
N-VA Roosdaal ijvert al jaren in de gemeenteraad voor meer
fiets- en voetpaden. We zijn dan ook voor het project van een
veilige verbinding voor zwakke weggebruikers op de Reigersbaan in Strijtem. Alleen zitten we met nog een heleboel vragen,
die maar niet beantwoord geraken.
De N-VA keurde in maart wel degelijk de voorgestelde rooilijn
in het gedeelte van de Reigersbaan goed. We stemden wel tegen
de eenzijdige verkoopbelofte die daarvoor met de eigenaar van
een perceel grond werd afgesloten en wel om volgende redenen:
1.

2.
Hoe veilig en gebruiksvriendelijk is een fiets-voetpad waar ook
elektriciteitspalen staan?

De gemeente zal zelf instaan voor het verwijderen van onder
meer deze afsluiting op privéterrein.

In tegenstelling tot heel wat inwoners die bij de aanvraag
van een verkavelingsvergunning verplicht worden hun
grond gratis af te staan, zal de gemeente hier wel ongeveer
1 880 euro betalen. Vindt u dit eerlijk?
Bovenop die verkoopprijs werd ook bedongen dat de
gemeente zal instaan voor het gratis verwijderen van de
beplanting, de zeer bouwvallige afsluiting en het plaatsen
van een nieuwe afsluiting (die door de eigenaar wordt
aangekocht) over een afstand van 150 meter. U kan zelf een
inschatting maken wat dit waard is, want voor het uitvoeren van werken op privaat terrein keurde de gemeente een
retributiereglement goed: een werkkracht kost 38 euro/
uur; het gebruik van wagens en machines wordt ook apart
aangerekend: 25 euro/uur. Vindt u dit eerlijk dat de ene
inwoner dit wel en de andere dit niet hoeft te betalen ?

Los van die verkoopbelofte stelden wij ons ook de vraag hoe
veilig en gebruiksvriendelijk een fiets-voetpad is als precies
langs die kant van de weg ook de elektriciteitspalen staan? Hoe
gaat men voor de schoolgaande kinderen op het einde van het
fiets-voetpad een conflictsituatie vermijden met auto’s die de
Reigersbaan inrijden en auto’s die de parking verlaten? En is
het niet zo dat door het invoeren van het éénrichtingsverkeer in
het centrum van Strijtem de Reigersbaan heel wat meer tweerichtingsverkeer te slikken krijgt? Op al die vragen kwam geen
duidelijk antwoord.

Veel volk op gespreksavond met Theo Francken
De gespreksvond met Theo Francken werd een groot succes. Maar liefst 200 aanwezigen werden door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
onderhouden over de huidige asiel- en migratiecrisis. We willen Theo nog eens bedanken voor de boeiende avond. We hopen iedereen begin
2017 terug te zien op onze volgende gespreksavond, deze keer met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

roosdaal@n-va.be
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Wordt nieuw fietspad Koning Albertstraat
opnieuw opgebroken?
Dat het CD&V-bestuur van Het Nieuwsblad een dikke buis kreeg, kon u op onze eerste bladzijde al lezen.
Maar ook tijdens de gemeenteraden kunnen de toeschouwers samen met ons vaststellen dat er in de
voorbereiding van de dossiers veel te weinig tijd wordt gestoken.
De agenda van de gemeenteraad van eind februari bevatte amper vijf punten. Eén daarvan was het
aanvullend gemeentelijk verkeersreglement voor het nieuw aangelegde fietspad in de Koning Albertstraat
(gedeelte tussen de Ninoofsesteenweg en de Daalbeekstraat). Na tussenkomst van de N-VA werd het
nieuwe reglement echter onmiddellijk van de agenda gehaald. Reden? Door de fietspaden aan te duiden
met gebodsborden D10 (die intussen reeds geplaatst werden) en niet met D7 voldeed de gemeente niet
meer aan de subsidievoorwaarden en dreigde ze de volledige subsidie van ongeveer 280 000 euro te moeten
terugbetalen. Gelukkig was er de N-VA!
Nog opmerkelijker was de vaststelling die wij deden bij het nalezen van de verslagen van het
schepencollege. Zonder opmerkingen werd daar akte genomen van de planning van de Vlaamse
Milieumaatschappij voor 2017. En weet u wat daar werd voorzien? Het nieuw aangelegde fietspad zou
moeten opengebroken worden voor de aanleg van een gescheiden riolering! Toen de N-VA ook dat
opmerkte hoorden de burgemeester en schepenen het zelfs in Roosdaal donderen.

Gebodsbord D10

Gebodsbord D7

Uw N-VA-vertegenwoordigers in gemeente- en OCMW-raad
Gemeenteraad

OCMW-raad

Linda Van den Eede

Wendy Godaert

Agnes Eylenbosch

linda.vandeneede@n-va.be

wendy.godaert@n-va.be

agnes.eylenbosch@n-va.be

Veerle Stassijns

Yves Agneessens

Sien Van Vaerenbergh

veerle.stassijns@n-va.be

yves.agneessens@n-va.be

sien.vanvaerenbergh@n-va.be

Linda Van Huylenbroeck

Annick Borloo

Peggy Bulterijs

linda.vanhuylenbroeck@n-va.be

annick.borloo@n-va.be

peggy.bulterijs@n-va.be

Kristof Cooreman

Luc Vanhalme

Jan Daem

kristof.cooreman@n-va.be

luc.vanhalme@n-va.be

jan.daem@n-va.be

www.n-va.be/roosdaal

Als lid van de N-VA geniet
u tal van voordelen
Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus
een directe impact op de standpunten en het
beleid van de N-VA.

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt
u bovendien twee keer per maand een
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw
regio.

@de_NVA
linkedin.com/company/N-VA
instagram.com/de_NVA

Tien keer per
jaar ontvangt u
gratis het NieuwVlaams Magazine

Uw stem telt mee

Iedere week het
N-VA-nieuws gratis in
uw mailbox

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

U bent welkom op
tal van activiteiten
In uw gemeente en in uw
arrondissement, en natuurlijk ook
landelijk. We nodigen u nu al uit op
onze familiedag op 11 september
in Plopsaland. U ontmoet er
een inspirerend netwerk van
gelijkgestemden en de toppers van
onze partij.

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad.
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.
Zo mist u niets van de N-VA.

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

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. 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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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