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BEERSEL
KAAS & BIERAVOND
De jaarlijkse kaas- en bieravond van N-VA Beersel is
ondertussen een smakelijke traditie geworden. Op zaterdag
20 april is iedereen vanaf 18 uur uitgenodigd in de
‘Gemeentelijke feestzaal’, Hoogstraat 1 in Beersel.

ZATERDAG

20
april
2013

We zorgen voor een ruim assortiment aan
karakterkazen, fijne wijnen en ambachtelijke
bieren en een goed gezelschap. Vaste klanten
beamen het: deze sfeervolle avond wil u niet
missen!
Iedereen welkom!
Tot dan!

V.U.: Ben Weyts - Oudstrijdersstraat 24c - 1654 Huizingen - ben.weyts@n-va.be

NIEUW BESTUUR N-VA BEERSEL

Met trots stellen we u het nieuwe afdelingsbestuur van N-VA Beersel voor.
Afdelingsvoorzitter is Erik Winnelinckx uit Lot. Tom Feys uit Dworp neemt
zijn taak als ondervoorzitter op. Werden ook verkozen:
Hilde Dehollogne, Bart Deville, Yves De Smet, Georges De Smet, Ine Dereymaeker,
Alain Demartin, Jonatan Demartin en Veerle Hylebos. Met Ben Weyts als nationaal
ondervoorzitter en parlementslid samen met de verschillende gemeente- en
OCMW-raadsleden, zal N-VA Beersel een sterke ploeg vormen die zich de
komende jaren zal inzetten voor onze gemeente.

www.n-va.be/beersel

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Het Winderickxplein: top of flop?
Enkele maanden terug heeft de
gemeente het nieuwe
Winderickxplein opengesteld voor
het publiek. Een mooi ogend plein,
maar met heel wat gebreken. We
ontvingen verschillende klachten:
• De Beerselaar wil meer
buurtwinkels maar deze
buurtwinkels schreeuwen om
parkeerplaatsen. Bovendien
werden de handelaars niet
geconsulteerd in verband met de
parkeermeters.
• We staan met z'n allen stil en er is
geen of amper informatie gekend
over de werken op de
Zoniënwoudlaan en de Houtweg.
• De voetpaden rond het plein zijn
nog niet aangepast.
• De bussen op de Zoniënwoudlaan
zorgen voor hele reeks
verkeersproblemen.
De N-VA heeft als grootste
oppositiepartij in Beersel enkele
constructieve voorstellen. Alles terug

opengooien helpt de zaak niet
vooruit maar we kunnen ten minste
de bestaande ruimte en
communicatiemogelijkheden
maximaal proberen te benutten:

• Maak (zeker tijdens de
wintermaanden) parkeerplaats vrij
op het plein voor de handelaars,
bewoners en bezoekers. Tijdens de
warme maanden moet er wel een
mogelijkheid zijn voor openbare
ruimte en een terras voor de horeca.
• Open de strook voor het
doorgaande verkeer dat vanuit
Sint-Genesius-Rode naar Brussel

moet. Zo kunnen de mensen die
wél van de streek zijn rechtstreeks
van Rode centrum richting
Alsemberg.
• Maak op de Zoniënwoudlaan ter
hoogte van het voebalveld zeker
één parkeerstrook voor de bussen.
Zo voorkom je levensgevaarlijke
situaties voor de personenwagens
tijdens de spits.
• Plaats op tijd informatieborden,
communiceer en creëer inspraak
met de inwoners. Want is luisteren
naar de bevolking niet de taak van
een goed gemeentebestuur?
U kan met uw vragen of
opmerkingen steeds terecht op:
www.n-va.be/beersel.
Of via e-mail naar:
erik.mosselmans@n-va.be of
willem.vandenbussche@n-va.be.

Een hart voor Beersel
Op 14 februari was het Valentijn
en dat hebben ze in de
Zennevallei geweten. Onze
N-VA-afdeling deelde pralines
uit in de vorm van een hartje.

We mogen onze
ouderen niet vergeten

Iedereen kreeg van federaal
volksvertegenwoordiger Ben
Weyts en de vele
gemeenteraadsleden en
bestuursleden een pamflet
overhandigd met enkele chocoladehartjes. “We wilden duidelijk maken dat we niet
alleen een hart hebben voor onze geliefden, maar ook voor onze gemeente en onze
oudste bewoners. Valentijn gaat in de media vooral over
jonge geliefden. Maar we mogen onze ouderen niet
vergeten. Velen zijn alleen komen te staan en beleven
Valentijn heel anders dan wie een partner heeft. We willen
hen speciaal een hartje onder de riem steken. Eentje van
chocolade", aldus Ben.

“Een hart voor onze gemeente en
speciaal voor onze oudste inwoners”,
zegt Ben Weyts.

beersel@n-va.be

Beersel is Vlaamse reflex al kwijt
CD&V, sp.a, Open Vld en Groen vinden het prima dat
Beersel deel uitmaakt van de Brusselse Hoofdstedelijke
Gemeenschap. Het N-VA-voorstel om niet deel te nemen
aan deze constructie werd door hen weggestemd, in
samenwerking met de Franstalige fractie Union Beersel.
Diezelfde partijen stemden samen ook het N-VA-voorstel
weg dat anderstalige wegsignalisatie wou bestraffen.
Al van bij de start van de huidige gemeentelijke coalitie,
vreesden velen dat de uitsluiting van de N-VA uit het beleid,
zou leiden tot een ander beleid. Vandaag lijkt die vrees
gegrond.
Eerst werd in de gemeenteraad een N-VA-voorstel
weggestemd over de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap
(BHG). Die BHG kwam tot stand als een van de vele
toegevingen voor de splitsing van BHV. Aanvankelijk zou het
enkel gaan over samenwerking tussen de gewesten. Prima
dus. Plots werden echter ook alle gemeenten van VlaamsBrabant verplicht om deel uit te maken van die constructie.
Waarom? Omdat sommige Franstalige partijen de BHG willen
gebruiken als vehikel voor de uitbreiding van Brussel. Dat
geven ze ook openlijk toe.

Beersel = Bruxelles?
Net daarom wou de N-VA dat de gemeenteraad zich duidelijk
zou uitspreken tegen de opname van Beersel in die Brusselse
gemeenschap. De wet kan ons dan wel dwingen om lid te zijn
van die BHG, niemand kan ons verplichten om op de
uitnodigingen van die BHG in te gaan.
Samen met de Union Beersel dacht de Beerselse meerderheid
daar duidelijk anders over. De schepen van Vlaams Beleid
(sic) maakte zich zelfs zeer boos dat de N-VA durfde de rol
van Beersel in de BHG ter discussie te stellen.

Franstalige stemmen behouden
Gelukkig zijn er in Vlaams-Brabant wél afdelingen van
CD&V, Open Vld en de sp.a die Vlaamsbewust zijn en de
motie van de N-VA goedkeurden. In onder andere Overijse en
Steenokkerzeel gaan CD&V en Open Vld zelfs nog verder en
trekt men naar de hoogste rechtbank van het land voor de
vernietiging van de hele BHG-constructie. In Beersel doen
CD&V en Open Vld totaal het tegenovergestelde. Naar
verluidt beseffen zij dat ze bij de afgelopen verkiezingen veel
Franstalige stemmen binnenhaalden. En die willen ze
blijkbaar te allen prijze behouden.

Stationnement interdit
Het gebrek aan Vlaamse
reflex bleek ook uit de
afwijzing door de
meerderheid (opnieuw in
samenwerking met de
Union Beersel) van een
ander N-VA-voorstel. De
N-VA stelde voor om een
beperkte boete uit te
schrijven voor aannemers
die zich niet houden aan
de taalwetgeving bij het plaatsen van borden op de
openbare weg.

overhalen om ze zelf te vervangen. Daarom stelde de
N-VA voor om een beperkte boete te kunnen uitschrijven
wanneer aannemers zich niet houden aan de wetgeving.

Gif spuwen
Opnieuw spuwde de Beerselse meerderheid gif. “De
Beerselaars zijn geen idioten, die kennen Frans en
Engels”, tierde de schepen van Vlaams Beleid (sic).
Volgens haar mag dus alles in het Frans in Beersel. Want
alle Beerselaars begrijpen dat toch … Samen met de
Franstalige Union Beersel werd het constructieve voorstel
dus weggestemd.

Rare jongens
Steeds vaker plaatsen aannemers niet-Nederlandstalige
borden op de openbare weg, bijvoorbeeld bij
wegenwerken. De gemeentediensten moeten dan
uitrukken om ze weg te halen of om de aannemer te

Nochtans. Onder andere in Halle en Affligem bestaat
identiek hetzelfde reglement. Ingevoerd door … (onder
andere) CD&V en Open Vld. In Beersel stemmen
diezelfde partijen dat voorstel weg. Rare jongens.

Uw jaar, onze zorg! N-VA richt spreekuur in
Wie onze nieuwjaarskaart heeft
gelezen zal zich deze leuze wel
herinneren. De N-VA maakt van uw
jaar onze zorg en dat mag je gerust
letterlijk nemen.

iedere eerste maandag van de maand in
het brouwershuis in Huizingen. Heeft
uw vragen, problemen of iets belangrijks
te melden over onze gemeente kan u
binnenkort bij ons op visite komen.

Omdat verschillende mensen geen of
moeilijk toegang hebben tot e-mail of
internet richten we binnenkort een
spreekuur in. Dit zal plaatsvinden op

Een pasklaar antwoord hebben we
misschien niet, maar we doen al het
mogelijke om u verder te helpen.
Tot uw dienst!

www.n-va.be/beersel

Natuurlijk kan
u met vragen
nog steeds tere
cht op
beersel@n-va
.be

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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