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BEERSEL

Gemeente Beersel is verantwoordelijk voor verzakking gewestweg

V.U.: Tom Feys, Grootheideweg 22, 1653 Dworp

Op 17 maart heeft de gerechtsexpert haar gerechtelijk deskundig onderzoek afgerond naar de verantwoordelijke voor het instorten van de Steenweg naar Halle in Alsemberg. Het onderzoek is bikkelhard voor het lokaal bestuur en legt de verantwoordelijkheid volledig bij de gemeente. De inzakking
is het gevolg van een ingestorte riolering, wat een gemeentelijke bevoegdheid is. De onduidelijkheid
of het hier over een riolering ging is door de expert uitgeklaard. Via communicatie naar de handelaars
en in de pers trachtten de burgemeester en de bevoegde schepen bovendien de schuld in de schoenen
van minister Weyts te schuiven. Nu blijkt dat N-VA Beersel het al van bij het begin bij het rechte eind
had en de verantwoordelijkheid voor 100 procent bij de gemeente zelf ligt.

DROEVIGE CONCLUSIE
Veel Beerselaars en handelaars werden onnodig maanden in de miserie geworpen. Had de gemeente
niet koppig vastgehouden aan haar ongelijk, dan waren de werken misschien al afgerond. De ware toedracht is dat het gemeentebestuur hoog spel heeft gespeeld en nu zijn verlies moet vaststellen, tot scha en
schande van onze gemeente, net zoals bij het invoeren van onwettige belastingen.

Erik Mosselmans
Fractieleider N-VA Beersel

AL DRIE ONTSLAGEN
Wij deden rondvraag bij de plaatselijke handelaars over hun wekelijks verlies. We ontvingen de cijfers van 12 handelaars:
117 300 euro per week minder inkomsten. De totale kost staat momenteel op 703 800 euro en dit cijfer zal verder oplopen, want de
werken moeten nog starten. Al drie personen werden ontslagen bij de handelaars en er staan nog jobs op de wip. Wanneer beseft
het gemeentebestuur dat het verantwoordelijk is voor dit knoeiwerk? Nu is het tijd voor actie!

www.n-va.be/beersel

Gouverneur schorst opnieuw Beerselse
belasting

Marina Teunisse,
N-VA-gemeenteraadslid

Voor de tweede keer op rij wordt een pestbelasting, ingevoerd door het Beerselse gemeentebestuur,
geschorst door de provinciegouverneur. Deze keer gaat het over de belasting op economische bedrijvigheid, die berekend wordt op basis van de oppervlakte van een bedrijf. De reden voor de schorsing
is dat de voorgestelde tarifering de grenzen van de redelijkheid overschrijdt. Er werd geen rekening
gehouden met de grote oppervlakte van sommige bedrijven, waardoor die een onredelijk hoge belasting zouden moeten betalen.

ONREDELIJKE PESTMAATREGEL
Deze belasting werd ingevoerd zonder enige vorm van overleg met de bedrijven en werd door de N-VA
van in het begin aangeklaagd als een onredelijke pestmaatregel. We krijgen nu gelijk van niemand
minder dan de provinciegouverneur zelf. Zelfs na de voorgestelde aanpassing van deze belasting,
blijft het risico bestaan dat bedrijven een andere locatie zoeken en uit Beersel verdwijnen, met minder
ontvangsten en een terugval van jobs in onze regio als gevolg.
Bedrijven hebben het zo al moeilijk om zich staande te houden en worden nu getroffen door een extra
belasting. Blijkbaar is het ontplooien van een economische bedrijvigheid een misdaad in de ogen van
het Beersels gemeentebestuur. Wij hopen dan ook dat de redelijkheid terugkeert en het gemeentebestuur deze absurde pestbelasting eens en voorgoed schrapt.

Toen het gemeentebestuur vorig jaar besliste om de kerk van Lot te verkopen, werden
menige wenkbrauwen gefronst. Verenigingen en inwoners van Lot wisten niet wat ze
hoorden. Werd het dorpsgezicht van Lot de voorbije jaren al niet genoeg ‘verminkt’
door de vele nieuwbouwprojecten in het centrum? Zou men ons het laatste en oudste
dorpssymbool nu echt gaan afnemen? Gaat men de kerk daadwerkelijk afbreken?
Vele vragen en bedenkingen die bij vele Lottenaren een wrang gevoel achterlieten.

KEUZES MAKEN
Het naakte ontslag van de toeristisch ambtenaar (dat nadien werd ingetrokken), duizenden euro’s aan ouderwetse campagnes, het terugschroeven van de kasteelfeesten, het amateuristisch
gebruik van sociale media en het floppen van de toeristische website (kostprijs 7 000 euro en
slechts 2 000 bezoekers per jaar) zijn het begin van een lange waslijst aan nefaste beleidskeuzes
die de laatste jaren zijn genomen. Voor de N-VA is het duidelijk: Beersel heeft de toeristische boot
van de 21ste eeuw gemist.

MASTERPLAN: POTENTIEEL UITBUITEN
De N-VA ziet nog een mooie toekomst voor het Kasteel. Zo moet er veel meer toenadering
gezocht worden met touroperators en willen we de samenwerking met omliggende gemeenten,
VZW toerisme Pajottenland-Zennevallei en de horeca versterken.

Het huishoudelijk reglement Speelpleinwerking werd in de gemeenteraad van februari 2015 ter goedkeuring voorgelegd. N-VA-raadslid Elsie De Greef diende twee amendementen in op dit reglement.
In het reglement staat de zin “De animatoren praten Nederlands met uw kind.” Elsie wilde de zin vervangen door “De omgangstaal is Nederlands, de monitoren praten onderling, met de kinderen en met de ouders
Nederlands.” Dit amendement werd niet goedgekeurd.
Elsie Degreef,
Het is evident dat er met de kinderen Nederlands wordt gesproken op het speelplein maar zeker ook
N-VA
-gemeenteraadslid
onderling en met de ouders. In een Nederlandstalige gemeente moet de omgangstaal in de scholen,
op het speelplein, … Nederlands zijn. Het is bijzonder pijnlijk dat ze de tekst niet willen aanpassen.
Consequent zijn ze wel: Zowel in het schoolreglement als in het reglement van de speelpleinwerking moet niet vermeld
worden dat de omgangstaal Nederlands is. Een bijzonder spijtige zaak.

N-VA: KERK LOT MOET BLIJVEN

beersel@n-va.be

Het kasteel van Beersel, een van de belangrijkste toeristische bezienswaardigheden in de Vlaamse
Rand, moet de laatste jaren aan succes inboeten. Dat blijkt op basis van een schriftelijke vraag aan
het schepencollege. Van bijna 20 000 bezoekers in 2003 daalde dit sterk tot onder de 13 000 in 2014
(- 34 %). Het absolute dieptepunt was 2013. Dat jaar stond het kasteel in de steigers en kreeg het slechts
7 918 bezoekers over de vloer. Zo’n 12 000 bezoekers minder dan in 2003 (- 60 %). Naast de negatieve
effecten voor de horeca en de uitstraling loopt de gemeente ook heel wat inkomsten mis. Het verlies op de totale
exploitatie in 2013 bedroeg bijna 64 000 euro.

Nederlands spreken op speelplein niet verplicht

Verscheidene tussenkomsten en vragen tijdens de gemeenteraden brachten ons niet
veel klaarheid. Een ‘onafhankelijke’ werkgroep werd opgericht, er werd vergaderd,
maar er werd vooral veel zand in de ogen gestrooid van mensen die het echt heel
erg goed voor hebben met onze gemeente. Een doekje tegen het bloeden opdat
deze nipte meerderheid gewoon zijn zin kon doen, de putten delven die het in het
verleden - door een gebrek aan langetermijnvisie - zelf heeft gegraven.

Bruno Lerminiaux,
gemeenteraadslid N-VA

Willem Vandenbussche,
N-VA-gemeenteraadslid

We hebben enorme troeven in huis en er zijn genoeg uitgestoken handen, maar Beersel moet ze ook grijpen.
De financiële steun vanuit Vlaanderen voor het Lambiekcentrum en het succes van Toer de Geuze kunnen als hefboom
dienen. Potentiële toeristen moeten via sociale media meer bespeeld worden. Het kasteel toont dat we een rijk
verleden hebben, maar we moeten ze ook een toekomst geven. Nu is het tijd voor actie.

Kerk Lot: probleem of opportuniteit?

De kerk van Lot moet blijven, volgens de N-VA. De partij stelt voor deze waardevolle ruimte te gebruiken om te investeren in de
broodnodige extra capaciteit voor GBS Blokbos. Door
de vele nieuwe woningen die worden opgetrokken in
Lot zal de gemeentelijke basisschool Blokbos binnen
de kortste keren haar maximale capaciteit bereiken.
Zelf indien men deze nieuwe woningen niet meerekent krijgen we
in de nabije toekomst een groot tekort aan schoolbanken.

Bezoekersaantal kasteel Beersel daalt
met 34 % in 10 jaar

Kerk Lot

De oplossing ligt hier voor de hand: grijp ze voor het te laat is. Denk voor één keer wel vooruit
en pak de problemen aan voor ze zich stellen, raadt de N-VA het bestuur aan. Vandaag blindelings verkopen om binnen een aantal jaren op zoek te moeten gaan naar plaats voor extra
opvang zou zonde zijn. Zorgen voor een structurele oplossing, dat noemen wij doordacht beleid.

AMENDEMENT ALCOHOL GOEDGEKEURD
Elsie diende ook nog een tweede amendement in: de titel ‘Verboden te roken’ wilde ze graag vervangen zien door ‘Verboden
te roken en alcohol te gebruiken’. En in het artikel ‘Het is verboden te roken op en rond het speelplein, in de gebouwen, op
de speelplaatsen, sportterreinen en in andere open ruimten’ wil ze liever zien staan ‘Het is verboden te roken en alcohol te
gebruiken op en rond het speelplein, in de gebouwen, op de speelplaatsen, sportterreinen en in andere open ruimten’.
“Door de commotie van de afgelopen dagen en de aanbevelingen van scouts en Chiro’s met betrekking tot alcoholgebruik op en
rond hun terreinen, vond ik het een goed idee om niet alleen roken maar ook alcohol op de terreinen van het speelplein te verbieden. Voor het welzijn van onze kinderen ben ik dan ook tevreden dat ze het amendement hebben aangenomen”, aldus Elsie.

www.n-va.be/beersel
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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 toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.
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FR
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Regering-Di Rupo

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
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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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