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BEERSEL
N-VA BEERSEL IS ER
VOOR U
Sinds half maart ben ik de nieuwe
voorzitter van N-VA Beersel.
Samen met de rest van het 22
leden tellende bestuur zetten we
ons de volgende jaren verder in
voor de Beerselaar. Onze belofte
om maximaal informatie aan
jullie te bezorgen, maken we ook
nu weer waar aan de hand van dit
blaadje.
Samen met ons nieuwe bestuur dat
vanaf maart in werking is, is ook het
nieuwe gemeentebestuur sinds januari aan de slag. Sommige zaken
zijn al veranderd, andere nog niet.
Tijd voor een stand van zaken.

derd, is het Vlaamse beleid, dat in
2006 op vraag van de N-VA werd ingevoerd. Franstalige verkeersignalisatie en de oprichting van de BMG
(Brusselse Metropolitane Gemeenschap) zijn voor deze meerderheid
geen probleem.

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

ONZE PLICHT
Als er één ding duidelijk veranderd
is, is het wel de debatcultuur. Waar
vroeger de burgemeester heel het
debat naar zich toetrok, is dit gelukkig niet meer het geval. Er is meer
ruimte om vragen te stellen. Iets wat
broodnodig was in deze gemeente.
De N-VA-fractie heeft hier een belangrijk rol in gespeeld. Zo is het
onze verdienste dat de geluidsschermen, het Winderickxplein en de voeten fietspaden langs Beerselse scholen
terug op de agenda zijn verschenen.
Het is dan ook onze plicht als belangrijkste oppositiepartij om controle uit
te oefenen op het gevoerde beleid.
Een pluim die we op onze hoed
mogen steken.
Wat jammer genoeg ook is veran-

www.n-va.be/beersel

OUDE POLITIEKE CULTUUR BLIJFT
De oude politieke CD&V-cultuur
blijft wel overeind. Wie had gehoopt
op een andere stijl komt van een kale
reis terug. Postjes verdelen en politieke zelfbediening blijven dagelijkse
kost in onze gemeente. Naar inhoud
blijft het zoeken.
Zo is er negen maanden na de verkiezingen nog steeds geen beleidsplan.
Hoe het tekort van 3,5 miljoen euro
zal worden teruggedrongen blijft ook
nog een vraag.

N-VA: STEEDS TOT UW DIENST
Onze motor draait nu op volle toeren.
Meer dan ooit zal u de komende
maanden en jaren van de N-VA
horen. Met positief oppositiewerk,

ons maandelijks spreekuur maar
evengoed met onze vaste activiteiten
willen wij u vertegenwoordigen.
Kom alvast naar de viering van onze
Vlaamse Feestdag op 5 juli in Huizingen. Zoals steeds met een gezellige
BBQ en open voor iedereen.
Tot slot wil ik
iedereen een
heel fijne vakantie toewensen met
voldoende
tijd voor ontspanning en
rust.

ERIK WINNELINCKX,
Voorzitter
N-VA Beersel

Vragen, opmer
kingen
en suggesties?
Spreekuur op m
aandag 1 juli
om 20 uur
Oudstrijdersstr
aat 2B
(naast café Bro
uwershuis)

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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N-VA Beersel zorgt voor frisse wind in gemeenteraad
Er gaat een frisse wind door de Beerselse gemeenteraad en dat
zullen ze geweten hebben. De achtkoppige gemeenteraadsfractie
onder leiding van Ben Weyts voert elke maand een stevige en
constructieve oppositie. Dat was in het verleden wel anders. De
gemeenteraadszittingen duren beduidend langer dan vroeger en
het aantal tussenkomsten is sterk gestegen. Dat zint verschillende gemeenteraadsleden van ondermeer U.B( Union Beersel)
niet. Deze trendbreuk is ook de pers niet ontgaan.

Fra
We
Bee
om
ach

Bron: Het Nieuwsblad

beersel@n-va.be
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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 of stuur uw antwoord met naam en adres naar Sollenberg 85
in 1651 Lot en maak kans op een mooie bierkorf, geschonken door
N-VA-Kamerlid Ben Weyts. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Fractieleider en Kamerlid Ben
Weyts: “Vandaag moeten de
Beerselaars op de blaren zitten
omdat het schepencollege zijn
achterste heeft verbrand”

Gemeentebestuur brengt Beersel in slechte papieren
Op de gemeenteraad van april kwam er
plots slecht nieuws van de schepen van
Financiën. Tegen 2014 moet de gemeente een structureel financieel evenwicht aantonen. Nu blijkt dat de
gemeente kampt met een tekort van
maar liefst 3,5 miljoen euro.
“We hoorden het in Keulen donderen.
Eerder werd helemaal niets gezegd over
een tekort en nu blijkt het plots te gaan
om 3,5 miljoen euro. Ook bij de voorstelling van het bestuursakkoord dat amper
twee bladzijden dik was, werd met geen
woord gerept over het miljoenentekort”
reageert N-VA-fractieleider Ben Weyts.
Hij wijst er ook op dat het managementteam van de gemeente, met onder andere de gemeentesecretaris en de
gemeentelijke ontvanger, eind verleden
jaar weigerden de begroting goed te
keuren omdat ze grote gaten vertoonde.

CD&V en sp.a-Groen legden het advies
achteloos naast zich neer. “Het is het
schepencollege dat zijn billen heeft verbrand maar het zijn de Beerselaars die
nu op de blaren moeten zitten” stelt
Weyts.
Het gemeentebestuur zal het financiële
beleid noodgedwongen bijsturen. Door
te besparen maar blijkbaar ook door te
belasten. Vreemd, met Open-Vld in de
meerderheid. De partij die beloofde
nooit de Beerselse belastingen te zullen
verhogen. De opcentiemen en personenbelasting zouden gelijk blijven maar andere belastingen zouden stijgen. Ben
Weyts: “Het resultaat blijft dan natuurlijk gelijk. De factuur zal voor Beerselaars verhogen. Alsof we nog niet
genoeg belastingen betalen aan Di Rupo
en co.” De N-VA belooft de nieuwe
maatregelen met argusogen op te volgen.

Nieuw bestuur Jong N-VA Zenneland
Wie zijn we? Jong N-VA Zenneland
verenigt alle N-VA-jongeren uit Halle,
Beersel, Sint-Genesius-Rode, Pepingen,
Drogenbos, Linkebeek en Sint-PietersLeeuw. Op 28 december 2012 verkozen
we een nieuw bestuur. De nieuwe voorzitter is Hallenaar Sven Pletincx, die
samen met de nieuwe ploeg, de jeugd
wil warm maken voor de politiek. Het
bestuur bestaat uit 11 leden. Beersel is
vertegenwoordigd door Ine
Dereymaecker, Jeroen Vanzeebroeck en
Willem Vandenbussche.

www.n-va.be/beersel

Wat doen we? Er staan dit jaar heel wat
leuke en leerrijke activiteiten op het
programma: een bezoek aan de lokale
gemeenteraad, een gespreks- en filmavond, een jeugdhuizentocht en net als
vorig jaar zullen we ons eigen bier
‘Zennenat’ brouwen.
Voor wie? Alle N-VA-leden jonger dan
30 jaar zijn automatisch lid van Jong
N-VA. Wil je graag actief deel uit
maken en op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Neem dan

contact op met Ine Dereymaecker
(ondervoorzitter) via
Ine.dereymaecker@hotmail.com of
word vriend van ‘Jong N-VA Zenneland’ op Facebook.
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N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Floor en Gust

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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