
Veilig thuis in een welvarend Roosdaal

Jaarlijks eetfestijn 
opnieuw 
groot succes
Het eetfestijn van N-VA Roosdaal was 
ook dit jaar weer een succes. 

Veel mensen kwamen half juni naar zaal 
‘Ons Huis’ om er opnieuw te genieten 
van de lekkere maaltijden die op tafel 
werden getoverd. Dat N-VA staat voor 
vooruitgang en vernieuwing bewezen 
we eveneens door gebruik te maken van 
een gedigitaliseerd kassasysteem.  Dit 
jaar oogstten dus niet alleen de maaltij-
den succes.  Hartverwarmend om jullie 
steeds in zo’n groten getale terug te zien. 
Oprechte dank aan iedereen die ons eet-
festijn steunde.

Hop naar een volgende editie!

Een hart voor Roosdaal
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V.U.: FRANS VANDERVEKEN, FRANS VAN CAUWELAERTSTRAAT 80, 1760 ROOSDAAL - VERKIEZINGSDRUKWERK - GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018

Meer weten over 
N-VA Roosdaal?

 www.n-va.be/Roosdaal
 N-VA Roosdaal

Beste inwoner van Roosdaal,
U vindt hier voor u het laatste huis-aan-
huis blad alvorens we met z’n allen naar de 
stembus trekken om een nieuw gemeente-
bestuur te kiezen voor de komende 6 jaar. 
Een belangrijk moment voor een gemeente.

Ik wil u als voorzitter vragen om op 14 ok-
tober uw steun te geven aan de N-VA-lijst. 
Waarom? Wel, onze mandatarissen hebben 
de afgelopen 6 jaar bewezen dat ze elk voor-
stel van de meerderheid hebben beoordeeld 
op zijn waarde en inhoud. Daar waar de dos-
siers in orde en goed waren voor Roosdaal 
en haar inwoners, hebben ze die met plezier 
mee goedgekeurd. Maar hun kritische blik 
zorgde er,  daar waar nodig, voor dat dossiers 
die niet helemaal klopten of koosjer waren 
steeds ter discussie werden gebracht. 

Oppositie voeren is niet altijd even mak-
kelijk. En al zeker niet even motiverend. 

Maar ik durf stellen dat onze afdeling 
vanuit deze positie gewogen heeft op het 
beleid, steeds met 1 doelstelling in het ach-
terhoofd: Roosdaal beter maken.

Uiteraard willen we meer kunnen doen dan 
enkel oppositie voeren. Wij willen er voor 
zorgen dat er eindelijk een nieuwe wind 
waait in onze gemeente. Het programma 
dat wij voor ogen hebben voor de volgen-
de legislatuur kan u de komende weken via 
verschillende kanalen bestuderen.

Rest mij enkel nog mijn oproep te herhalen. 
Denk op 14 oktober aan N-VA Roosdaal en 
geef ons uw stem. We zullen uw vertrouwen 
niet beschamen.

Frans Vanderveken, 
voorzitter N-VA Roosdaal

Quiz
Op vrijdag 16 november 2018 zal de 11e quiz van N-VA Roosdaal doorgaan. De quiz is 
intussen stilaan uitgegroeid tot een klassieker in de regio. Plaats van afspraak is nog 
steeds de multimediazaal van de tuinbouwschool. Inschrijven kan in ploegjes van  
4 personen en gebeurt best via kristof.cooreman@n-va.be. 

Noteer alvast in uw agenda
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Onkruid blijft welig tieren!
Is het u ook al opgevallen? De begraafplaatsen, de wegen en het 
openbaar domein liggen er de laatste tijd niet zo proper bij. Het 
onkruid tiert welig, en er lijkt weinig aan te gebeuren.

Dit is een situatie die N-VA al enkele jaren aankaart. Zonder  
resultaat, zo blijkt nu. En dat is jammer, want voor het imago van de 
gemeente is weinig erger dan een niet onderhouden openbaar do-
mein. We willen hier geenszins een steen werpen naar het personeel 

van de gemeente, want zij kunnen ook maar roeien met de riemen 
die ze hebben. Maar wanneer we nu al enkele jaren van de be-
voegde schepen hetzelfde excuus horen: ‘We mogen geen glyfosaat 
meer gebruiken’, vinden we dat toch een beetje flauw. Een schepen 
is er om oplossingen te zoeken voor dergelijke situaties. In andere  
gemeenten kan het wel, waarom dan niet in Roosdaal ?

N-VA weegt op 
lestijdenpakket
Dat de gemeente Roosdaal nood heeft aan een N-VA-bestuur in 
verband met onderwijs bleek nogmaals in het dossier rond het 
lestijdenpakket.

Toen tijdens de gemeenteraad het dossier rond het lestijdenpakket 
voor de vestigingsplaatsen van Triangel Roosdaal ter goedkeuring 
lag, stelden we vast dat het college een foutieve berekening had ge-
maakt. Dat dit dossier een belangrijke consequentie had in toeken-
nen van betrekkingen (lees: extra uren voor onderwijsopdrachten) 
in de basisscholen kan niet ontkend worden. 

“Als ik een dossier bestudeer, ga ik na in welke mate inwoners en in 
dit geval onze schoolgaande kinderen, er het meeste baat bij kunnen 
hebben. Toen ik zelf een berekening maakte met de mij aangeboden 
leerlingenprognose, stelde ik vast dat de berekening in het ons voor-
gelegde dossier niet klopte. Maar liefst 12 lestijden (een halftijdse op-
dracht) konden door onze alertheid extra gesubsidieerd worden door 
de Vlaamse overheid en worden ingepland voor volgend schooljaar”, 
aldus Wendy Godaert, gemeenteraadslid.

Weer eens een goede zaak voor onze schoolgaande kinderen, hun 
ouders en het onderwijzend personeel !

Zitbank of pijnbank ?

Eindelijk subsidies 
voor BINs!
Oppositiewerk loont. Al jaren hamert N-VA gemeenteraadslid 
Veerle Stassijns op de ondersteuning voor personen die eraan den-
ken om een Buurtinformatienetwerk (BIN) op te zetten. Het werd 
door de meerderheid steeds op de lange baan geschoven.

Veerle Stassijns: “Maar de aanhouder wint. Tijdens de gemeente-
raad van mei keurde de gemeenteraad dan toch een subsidieregle-
ment goed om de oprichting van BIN’s te vereenvoudigen. Gelijkaar-
dige initiatieven in naburige gemeenten hebben al aangetoond dat 
deze manier van werken positieve gevolgen heeft. N-VA Roosdaal is 
dus tevreden dat we hier opnieuw een stap gezet hebben naar een 
meer veilige gemeente!”
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Populier-, IJzerenkruis- en Stampmolenstraat: 
een straatje zonder einde?
Oktober 2017
Het Aquafinproject voor de aanleg van een gescheiden riolerings-
stelsel in de Populier-, Ijzerenkruis- en Stampmolenstraat staat 
voor de eerste maal op de agenda van de gemeenteraad. De vele 
aanwezigen waren toen getuige van een manifest gebrek aan dos-
sierkennis en een doorgedreven amateurisme van de meerderheid. 
N-VA-fractievoorzitter Linda Van den Eede drong er toen op aan 
dat er eerst een nieuwe overlegvergadering met de omwonenden 
zou georganiseerd worden vooraleer het definitieve plan goed te 
keuren. Dat kon u ook al lezen in een vorige editie van ons HAH-
blad.

Maart 2018
Na 5 maanden is de door de CD&V-meerderheid beloofde infover-
gadering nog steeds niet samengeroepen. 

Toch wordt het Aquafinproject voor de aanleg van een geschei-
den rioleringsstelsel in de bovenvermelde straten voor de tweede 
maal op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Na grondige 
voorbereiding van het dossier komen N-VA-gemeenteraadsleden 
Linda van den Eede en Annick Borloo, samen met de opnieuw  
vele aanwezigen, tot de onthutsende vaststelling dat er aan het nu  

voorliggende dossier haast geen letter is gewijzigd ten opzichte van 
5 maanden geleden: geen vernieuwd wegdek in het gedeelte van de 
Populierstraat richting Kattem, geen wegversmalling in de IJzeren-
kruisstraat ter hoogte van de woningen dicht bij de straat zodat ook 
de plaats voor een (door Vlaanderen en de provincie) gesubsidieerd 
fietspad ontbreekt, …. 

Zoals ook voorgaande keer het geval, probeerde de meerderheid 
iedereen ervan te overtuigen dat dit slechts een ontwerp was. Tij-
dens de uitvoering zouden er, volgens hen, in samenspraak met de 
aannemer nog steeds wijzigingen kunnen aangebracht worden. Dit 
heeft dan wel tot gevolg dat de omwonenden geen inspraak meer 
hebben. Nogmaals vroeg N-VA dat er eerst een infovergadering zou 
plaatsvinden vooraleer dit dossier goed te keuren. Opnieuw beloof-
de de CD&V-meerderheid het dossier eerst te bespreken op een inf-
overgadering. Het dossier werd dus voor de tweede maal afgevoerd!

Augustus 2018
Na nog eens 5 maanden is er nog steeds geen infovergadering ge-
pland. Het is minder lang wachten op Godot, maar intussen kregen 
de omwonenden wel al fijntjes de factuur voor de ontkoppeling in 
de bus…

Secretaris OCMW wordt 
adjunct algemeen directeur
Vanaf 1 januari 2019 wordt het OCMW ingekanteld in de gemeente. 
Gevolg is dat vanaf die datum alle personeelsleden (gemeente en 
OCMW) onder leiding van een algemeen directeur staan. Deze  
betrekking moest opengesteld worden voor de twee huidige  
secretarissen van gemeente en OCMW. Dat er in Roosdaal über-
haupt nog twee afzonderlijke secretarissen zijn is een probleem dat 
door de CD&V-meerderheid in de loop van deze legislatuur zelf 
gecreëerd werd: in 2015 werd nog een nieuwe OCMW-secretaris  
aangesteld en in 2017 nog een nieuwe gemeentesecretaris. Heel wat 
gemeenten opteerden voor een langetermijnvisie en kozen om in 
deze legislatuur geen nieuwe aanwerving van een secretaris meer 
te doen. Op deze manier kon begin 2019 onmiddellijk de zetelende 
secretaris als algemeen directeur aangesteld worden. Niet zo 
in Roosdaal. Nochtans pleitte N-VA zowel in 2015 als 2017 ook 
voor dergelijk scenario. Dit had reeds een ruime besparing voor  
gemeente en OCMW opgeleverd. 

Wat blijkt echter na het openstellen van de vacature? De zetelende 
OCMW-secretaris wenst niet te kandideren voor de job van alge-
meen directeur, maar wordt wel aangesteld als adjunct-algemeen 
directeur. Bovendien krijgt ze zomaar even een loonsverhoging 
van 13%. Dat iemand loon krijgt naar werken, daar hebben we 
als N-VA absoluut geen probleem mee. Dat iemand die weigert te 
kandideren voor een job als beloning toch 13% opslag krijgt daar 
kunnen we ons niet in vinden. Temeer daar er voor al de ande-
re personeelsleden, van zowel de gemeente als het OCMW, geen  
eurocent loonsverhoging is voorzien. 

11 juli
Omwille van de sperperiode voor de gemeenteraadsver-
kiezingen, mochten we dit jaar geen rozen uitdelen voor 
de Vlaamse feestdag. Maar we konden hem uiteraard niet 
zomaar laten passeren. We deelden dus bij de vele mensen 
die hun Vlaamse Leeuw buiten hadden gehangen een be-
dankingskaartje uit. Volgend jaar zijn we opnieuw op post 
met onze rozen!
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Geen herwaardering voor OCMW-personeel van niveau E
In het sectoraal akkoord 2005-2007 werd afgesproken onder welke 
voorwaarden de betrekkingen voor het gemeente- en OCMW-per-
soneel konden opgewaardeerd worden van niveau E naar niveau 
D. Voor het gemeentepersoneel werd dit reeds in 2009 aangepast, 
voor het OCMW-personeel gebeurde dat nog steeds niet. Tijdens 
de OCMW-vergaderingen hebben de N-VA-raadsleden dit ver-
schillende malen mondeling bij de meerderheid aangekaart, echter 
zonder gevolg. 

Daarom beslisten zij een schriftelijk voorstel in te dienen. Dat er 
voor sommige personeelsleden eerst een examen moet afgenomen 
worden, kan volgens ons geen probleem zijn aangezien dat ook 
voor andere functies is gebeurd. Ook op het kabinet van minister 
Homans was de verwondering, over het langdurig uitblijven van 
dergelijke beslissing, zeer groot. Het uitstellen van de herwaarde-
ring heeft voor die personeelsleden reeds tien jaar een impact op 
hun wedde en ook op hun later pensioen. Een schril contrast met 
de loonsverhoging voor de OCMW-secretaris.

Verkeerslichten voor 
fietsers aangepast 
op Ninoofsesteenweg
Bij één van zijn vele fietstochten stelde N-VA-gemeenteraadslid Luc 
Vanhalme vast dat het voor fietsers haast onmogelijk was om vei-
lig de Ninoofsesteenweg over te steken. Na het indrukken van de 
aanvraagknop was het, zoals je op bijgaande foto’s kan vaststellen, 
onmogelijk om de kleur van de fietsverkeerslichten op te volgen. 
De aanvraagknop stond immers pal onder het verkeerslicht dat veel 
te hoog werd aangebracht. Na zijn tussenkomst bij het Agentschap 
Wegen & Verkeer (AWV) werd er met zijn opmerking wel degelijk 
rekening gehouden en werd een bijkomend verkeerslicht, ter hoog-
te van de drukknop, aangebracht. 

Ook de afstelling van de voetgangerslichten aan het Schoon Ver-
bond bleek niet zoals het voor een veilige voetgangersoversteek zou 
moeten. Daar stelden de N-VA-gemeenteraadleden Luc Vanhalme 
en Linda Van den Eede samen vast dat na het indrukken van de 
voetgangersknop er wel groen licht kwam aan het eerste wegvak 
maar er op de middenberm  moest gewacht worden want dat licht 
bleef constant rood. Na contact met AWV werd ook aan deze on-
veilige situatie verholpen.

We blijven ook de andere problemen 
met de verkeerslichten en de kruis-
punten opvolgen.

N-VA-OCMW-raadsleden Agnes Eylenbosch, Peggy Bulterijs, Jan Daem  
en Nadia Van den Spiegel bij de voorbereiding van het dossier. 

Veilig thuis in een welvarend Roosdaal


