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Nieuw bestuur N-VA Beersel

Met trots stellen we u het nieuw afdelingsbestuur N-VA Beersel voor.
Afdelingsvoorzitter is Yves De Smet uit Lot. Marina Teunisse uit Dworp, tevens OCMW-raadslid, neemt haar taak als
ondervoorzitter op. Werden ook verkozen: Jef Croonenberghs, Hilde Dehollogne, Tom Feys, Kris Gevaert,
Willem Vandenbussche, Rik Vanderleenen, Eric Winnelinckx en Bruno Lerminiaux. Met Ben Weyts als nationaal
ondervoorzitter en federaal parlementslid en Jos Van Elslande als gemeenteraadslid zal N-VA Beersel
een sterke ploeg vormen die vrank en vrij vooruitblikt.

Het lot van Lot
Er was veel volk op
de infovergadering
die de N-VA
organiseerde.
N-VA-specialist ruimtelijke
ordening Stijn Quaghebeur

VEEL VOLK OP INFORMATIEVERGADERING
RING ROND LOT
Maandag 21 maart organiseerde de N-VA in de raadzaal van het stadhuis in Halle een informatievergadering over het Vlaams Strategisch Gebied rond
Brussel. De “mogelijke” ringweg rond Lot werd er
toegelicht, samen met de procedure hoe je als particulier een bezwaarschrift kan indienen tegen de
plannen.

Een honderdtal geïnteresseerden luisterde geboeid
naar de uiteenzetting van Stijn Quaghebeur (N-VAspecialist ruimtelijke ordening) over dit Vlaams strategisch gebied. Logischerwijs kwam het overgrote
deel van de aanwezigen uit de meest betrokken
Beerselse deelgemeente Lot.

N-VA Beersel dient bezwaarschrift in
N-VA Beersel ondersteunde in de eerste plaats de bezwaarschriften van onder andere de vereniging
‘Zenne en Zoniën’ en dat van het Beersels gemeentebestuur. Maar veiligheidshalve werd daarnaast toch
ook een eigen N-VA-bezwaarschrift ingediend
tegen de plannen inzake het Vlaams Strategisch
Gebied rond Brussel.
Met een uitvoerig en
sterk onderbouwd
bezwaarschrift, opgesteld met steun
van specialisten in
de materie, wil de
Beerselse
N-VA
vooral haalbare alternatieven aanrei-

ken voor de pistes die de
Vlaamse overheid nu op tafel
heeft liggen. De ringweg zoals
die nu voorligt is alleszins simpelweg onaanvaardbaar.
In naam van N-VA Beersel heeft
onze volksvertegenwoordiger
Ben Weyts contact gehad met
de Vlaamse regering. Alternatieve pistes werd daar
alvast besproken en verdedigd met specifieke aandacht voor het lot van ons Lot.
We blijven via zoveel mogelijk kanalen druk uitoefenen ...
Voor het N-VA-bezwaarschrift zie
www.n-va.be/beersel

Vlaamse jongeren gezocht!
Vlaamse jongeren: kom uit uw kot want het is zover!
We richten een Jong N-VA-afdeling op in het Zenneland en jij kan er aan meewerken.
Voor de opstart en uitbouw van deze afdeling zijn we
op zoek naar een enthousiaste kern Vlaamsgezinde
jongeren uit onze Vlaamse en groene regio ten zuiden van Brussel. De afdeling omvat de gemeenten
Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen, Beersel, SintGenesius-Rode, Drogenbos en Linkebeek. Samen

sterk voor het Vlaams
karakter van de rand.
Zin om mee aan de slag te gaan? Contacteer Willem
Vandenbussche via willem.vandenbussche@n-va.be
of 0498 18 60 48.
Noteer ook alvast vrijdag 20 mei om 20 uur in je
agenda: die dag wordt in Halle de jongerenafdeling
officieel erkend met een spreekavond van Jan Jambon.

11 juli-barbecue
Wie er vorig jaar bij was zal het zich zeker nog herinneren! De viering van de
Vlaamse feestdag was een gezellig familiaal volksfeest in de Hoeve Mierennest te
Dworp. Ook dit jaar vieren we onze feestdag met een heuse barbecue en een muzikaal optreden. Meer info volgt, maar noteer alvast vrijdagavond 8 juli in uw agenda.
Iedereen welkom!

Lidmaat: Marina Teunisse
Ik wil mij eventjes voorstellen: ik ben Marina Teunisse en woon al dertig jaar in
het mooie landelijke Dworp waar het leuk vertoeven is. Ik ben getrouwd met
Geeraard Devillé en moeder van Katrien en Annelies. En ik durf ook zeggen dat ik
de fiere oma mag zijn van Kato en Seppe.
Ik ben onlangs tot ondervoorzitter gekozen van N-VA Beersel en zetel ook al
anderhalf jaar in de OCMW-raad, als opvolger van Ben Weyts.
Mijn visie:
• Een degelijk onderwijs waar kinderen zich ten volle kunnen ontplooien in hun sociale vaardigheden en kwaliteiten, en ook gelijke kansen krijgen om zich op hun manier en ritme te ontplooien.
• Dat onze Vlaamse jonge mensen voorrang en de kans krijgen om een betaalbare woning te kunnen kopen of bouwen in Beersel.
• Gezien de verdere vergrijzing zal er steeds meer nood zijn uitbreiding van bejaardentehuizen en geschoold personeel. Alleen zo kunnen we een kwalitatieve ouderenzorg blijven garanderen.

1,3 miljoen euro voor restauratie Kasteel van Beersel
Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA), bevoegd voor Onroerend Erfgoed, kent
een premie van 1 323 013 euro toe voor de tweede restauratiefase van het Kasteel
van Beersel. De middeleeuwse waterburcht prijkt sinds 1943 op de lijst van
beschermde monumenten. Het kasteel, gebouwd omstreeks 1300, fungeerde als
vooruitgeschoven vesting ter verdediging van Brussel. Typisch voor dit middeleeuwse bouwwerk zijn de slotgrachten, ophaalbrug, schietgaten en kantelen.
Dit subsidiedossier omvat de tweede fase van het restauratieproject: het herstel
van het metselwerk van de torens en de weermuren en de restauratie van het
schrijnwerk van de daken en de vloeren. Minister Bourgeois bezocht het kasteel
vorig jaar naar aanleiding van de eerste restauratiefase, waarin de funderingen van het kasteel zijn aangepakt en archeologisch onderzoek is gevoerd.
“Het kasteel van Beersel is een belangrijke toeristische trekpleister,” aldus minister Bourgeois. “Het kasteel blijft dan
ook toegankelijk tijdens de restauratiewerken. Aan de ontsluiting van de werken voor het brede publiek, en het verhaal van de restauratie en de opgraving zal net als in de eerste restauratiefase veel aandacht besteed worden.”

Beerselaar Ben Weyts nationaal ondervoorzitter N-VA
Op 19 maart verkoos de partijraad het nieuwe partijbestuur voor de komende drie jaar. Met
maar liefst 96 % van de stemmen werd Ben Weyts tot nationaal ondervoorzitter verkozen.
Samen met Bart De Wever zal hij mee bepalen welke koers de N-VA de komende drie jaar zal
varen.
Ben Weyts is momenteel federaal parlementslid, ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken. Voordien was hij
woordvoerder van de partij en nadien kabinetschef van Vlaams minister Geert Bourgeois.

Waar is deze foto getrokken?

Geef het juiste antwoord en misschien win je een bierkorf.
Win een bierkorf!
Onze fotograaf trok erop uit om een stukje Beersel vast te leggen op foto. Weet u waar dit
kiekje getrokken werd? Stuur uw antwoord naar beersel@n-va.be en maak kans op een
mooie bierkorf, geschonken door N-VA-Kamerlid Ben Weyts. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.
Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

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.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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