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Voorstel N-VA unaniem goedgekeurd op gemeenteraad

 “Door een positieve aanpak kunnen we jongeren leren dat werken aan de fysieke ge-
zondheid gratis, gemakkelijk en ook leuk is.”- Willem Vandenbussche, gemeenteraadslid

N-VA helpt uw kinderen meer te bewegen 
op school

In een bijkomend punt op de Beerselse 
gemeenteraad vroeg de N-VA-fractie een 
engagement van de gemeente Beersel 
om meer sport op school te krijgen. Een 
voorstel dat iedereen genegen was. Zo 
zullen onze jongeren binnenkort meer 
beweging krijgen op school, al zeker 1 
mijl per dag.

Eén op de drie jongeren in Vlaanderen 
heeft last van overgewicht. Helaas stijgt dit 
de laatste jaren in ijltempo. Door een posi-
tieve aanpak kunnen we jongeren leren dat 
werken aan de fysieke gezondheid gratis, 
gemakkelijk en ook leuk is.

De meerderheid in de gemeenteraad was 
het N-VA-voorstel genegen en bevestig-
de dat extra investeren in sport voor de 
jeugd één van de doelstellingen is van de 
gemeente.

Bij het organiseren van bijkomende uren 
sport op school tijdens de schooluren maar 

buiten de sportlessen, moet er rekening 
worden gehouden met de richtlijnen van 
de leerplannen alsook de invulling van de 
lestijden. Ook is een overleg en consensus 
hieromtrent met de directies, de leerkrach-
ten en de ouders van het grootste belang.

Uiteindelijk ging de gemeenteraad una-
niem akkoord. Zo krijgt het schepencol-
lege de opdracht om in samenspraak met 
de directies, de leerkrachtenteams en de 
ouders en conform de leerplannen en de 
invulling van de lestijden een voorstel uit 
te werken om de leerlingen uit de Beerselse 
lagere gemeentescholen elke schooldag 1 
mijl (1,6 km) te laten lopen.

Dit op een moment tijdens de schooluren, 
vrij gekozen door de leerkrachten en bui-
ten de sportlessen. Zo zal dit voorstel ook 
gepromoot worden bij de scholen uit het 
vrij onderwijs en het gemeenschapsonder-
wijs in de gemeente.

Zeg het met 
bloemen

Het zal u deze zomer wel zijn 
opgevallen dat er heel wat bloe-
menperkjes zijn bijgekomen in 
onze gemeente. Een combinatie 
van wilde en vaak zeer kleurrijke 
bloemen die het aangenaam 
maken om in onze gemeente te 
vertoeven. Het zorgt niet alleen 
voor een mooie omgeving, maar 
het is ook een belangrijke biotoop 
voor veel kleine dieren. En zo 
krijgt iedereen meer ademruimte. 
Een pluim voor onze milieudienst! 
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Bezoek ons op de jaarmarkt 
van Dworp

Waar is deze foto genomen?

Landweg moet verdwijnen voor dure looppiste

Joggen is voor veel mensen een leuk en ontspannend tijdverdrijf. Zeker in 
een landelijke gemeente als Beersel met mooie kronkelende voetwegen en 
paden. De Beemd in Huizingen is een van die mooie wandelpaden waar u 
en ik gebruik van maken.
Daarom zijn we ontgoocheld dat juist een mooie onverharde voetweg 
als De Beemd in Huizingen plaats moet maken voor een dure, verharde 
looppiste waar de verlichting heel de nacht door blijft branden. En wij die 
dachten dat onze trage wegen moesten vergroenen? Een foute beleidskeuze 
volgens ons. 

De gemeente heeft meer dan 100 000 euro uitgetrokken om een groot deel 
van deze voetweg te verharden. Veel geld voor een overbodig project. Ook 
Marianne Testaert is een fervent jogger en moet vaststellen dat de gemeente 
onnodig geld heeft gestoken in de verharding van deze weg.

Het gemeentebestuur had de middelen voor deze looppiste beter gebruikt om het groot tekort aan kinderopvang en de vele nieu-
we pestbelastingen aan te pakken.

Win een bierkorf!

Onze fotograaf trok erop uit om een stukje 

Beersel vast te leggen op foto. Weet u waar 

dit kiekje genomen werd? Stuur uw ant-

woord naar beersel@n-va.be of stuur een 

bericht naar onze Facebookpagina https://

www.facebook.com/N-VA-Beersel en maak 

kans op een mooie geschenkmand, aange-

boden door het bestuur van N-VA Beersel. 

De winnaar wordt persoonlijk verwittigd. 

De N-VA is duidelijk aanwezig in het straatbeeld van Beersel. 
In juli organiseerden we naar jaarlijkse traditie een Vlaamse 
feestdag voor alle Beerselaars in Zaal Centrum in Huizingen. 

Kom ons gerust een bezoekje brengen op de laatste jaar-
markt van het jaar in Dworp op 18 oktober. Laat duidelijk 
zijn: N-VA Beersel gaat de straat op en wil meer dan ooit 
tussen de mensen staan.



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/beersel

N-VA wil duidelijkheid: moskee 
of geen moskee in Lot? 

Sinds de oprichting van de nieuwe Franstalige vzw (vorig 
jaar) in Lot komen er geregeld klachten binnen over het 
Cultureel Islamitisch Centrum (CICVB). Onlangs is de politie 
tussenbeide moeten komen. Volgens de buurtbewoners doet 
het gemeentebestuur niets aan de overlast en roept het de 
omwonenden op tot “meer verdraagzaamheid”. De vraag die 
zich stelt: Is dit nu een moskee of niet? Indien dit gebouw ef-
fectief een moskee is, heeft het gemeentebestuur de Beerselaar 
jarenlang voorgelogen.

De N-VA heeft recent nog de oprichting aangeklaagd van een 
nieuwe Brusselse VZW die verbonden is aan het Islamitisch 
Centrum of moskee in Lot. Buurtbewoners doen hun beklag 
over extra verkeersdrukte in de Stationsstraat. Het gemeen-
tebestuur en de politie zouden niks doen aan de overlast, ze 
roepen de buurtbewoners op tot “meer verdraagzaamheid”.

Indien dit een moskee is, rijzen er een hele reeks nieuwe vra-
gen. Zijn de veiligheidsvoorschriften in orde? Is de brandweer 
op de hoogte? Is er een imam verbonden aan de moskee?
In 2012 communiceerde toenmalig burgemeester Casaer nog: 

“Hun doel is een ontmoetingsplaats te creëren voor de Beer-
selse moslimgemeenschap waar ook niet-moslims welkom 
zijn. Er komt geen moskee en er zal geen permanente imam 
aanwezig zal zijn (Nieuwsblad, 26/7/2012).

De N-VA wil dat het gemeentebestuur klare wijn schenkt. 
Het is duidelijk dat er moet worden samengezeten met deze 
gemeenschap. “Men moet stoppen met warm en koud te bla-
zen”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Bruno Lerminiaux.” Het 
gemeentebestuur 
zegt dat ze het 
onderzoeken via 
de integratieamb-
tenaar, maar slui-
ten wel de ogen 
voor de overlast” 
gaat hij verder.

Integratie is één 
van de hoofd-
prioriteiten van 
dit gemeentebe-
stuur. De N-VA 
verwacht dan ook 
dat er dringend 
actie wordt on-
dernomen.

Beleid schiet tekort. Beersel moet investeren in kinderopvang 
Beersel zit al jaren met een tekort 
aan kinderopvang. Nu bekend 
raakte dat nog eens twee initia-
tieven voor kinderopvang gestopt 
zijn, moet er dringend geïnvesteerd 
worden in meer opvangplaat-
sen. De bal ligt in het kamp van 
de OCMW-voorzitter. Die moet 
eindelijk werk maken van een 
structurele oplossing. De veel te 
zware besparingen bij het OCMW 
snijden in het vlees waardoor heel 
wat ouders in de kou staan. 

Sinds juni weet de gemeente Beersel 
dat er een groot tekort aan kinder-
opvang op komst was. Toch werd er 
geen extra opvang voorzien. Na drie 
maanden staan er nog steeds kinderen op 
straat en zitten de ouders met de handen in 
het haar. Enkele ouders moeten noodge-
dwongen naar privé-opvang overgaan en 
dat kost handenvol geld. Eén dag opvang 
kost al gemakkelijk 50 euro. Onbetaalbaar, 
getuigt één van de wanhopige ouders. 
“Het kan echt niet dat werkende ouders 
een fortuin moeten spenderen omdat deze 
gemeente haar plicht ontloopt.”

19de-eeuwse infrastructuur 
Daarnaast zijn niet alle gebouwen geschikt 
om kinderen in onder te brengen.

Het vaartklasje in Lot is zo’n voorbeeld. 
Het is een zwaar verouderd schoolgebouw 
waar kinderen in worden ondergebracht. 
Vochtplekken in de slaapkamertjes, af-
brokkelende muren, plafonds met vocht-
verkleuring en in de winter zijn de ramen 

kletsnat door de enkele beglazing.

Doeken hangen mag niet, maar voor 
brandwerende gordijnen is er geen 
geld. Daardoor moeten baby’s bij 35 
graden in de blakende zon zitten. De 
onthaalouders die het gebouw huren 
van de gemeente proberen het gebouw-
tje zo goed en zo kwaad mogelijk te 
onderhouden, maar zijn het slachtoffer 
van een laks gemeentebestuur.

Op deze locatie kunnen tijdelijk con-
tainerklassen geplaatst worden zodat 
het gebouw aangepast kan worden aan 
de huidige normen.

De gemeente betaalde 5 miljoen euro 
voor het nieuwe OCMW-gebouw in 
Huizingen met bureaus waar veel CEO’s 
jaloers op zouden zijn. Dat ze dan kin-
deren onderbrengen in een verloederde 
omgeving is een pure schande.

Het gemeentebestuur kan het niet maken 
kinderen in de kou te laten staan. Kinder-
opvang moet een prioriteit zijn voor dit 
gemeentebestuur. 

 “Het kan echt niet dat werkende ouders een fortuin 
moeten spenderen omdat deze gemeente haar plicht 
ontloopt.”
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


