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BEERSEL

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

Gemeente schuldig aan belangenvermenging
bij verkoop eigendom?
• V erkoop huis onder marktprijs aan zoon
van schepen teruggetrokken
• Kritiek over procedurefouten
• N-VA krijgt gelijk, verkoop wordt overgedaan
• Meerderheid in Beersel allereerste keer
gebroken

de fiscus om de verloren registratierechten te recupereren. Het gaat niet
over een groot bedrag, maar voor
ons is dit een principekwestie. Beersels belastinggeld wordt verspild.

Op de gemeenteraad van 30 september is de verkoop van het laatste
arbeidershuisje in Lot verhinderd.
De oppositie onder leiding van
N-VA stelt zich heel wat vragen bij
onregelmatigheden die gebeurd
zijn tijdens de procedure.

Daarnaast kregen we enkele klachten
van personeelsleden over mogelijke
procedurefouten en belangenvermenging in dit dossier. De oppositie
wenst dan ook een onderzoekscommissie om de mogelijke belangenvermenging tot op het bot te onderzoeken. “De gemeente heeft al een
slechte naam door de zaak-Nerinckx.
Vanuit de gemeenteraad moeten we
erover waken dat alle procedures
correct gevolgd worden en het is

Het huis, in de Goutstouwersstraat
41, zou verkocht worden voor 67
500 euro. Dat is 2 500 euro onder de
geschatte waarde. Hierdoor moest de
gemeente nog een boete betalen aan

PRAATCAFÉ
met Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie en Administratieve
Vereenvoudiging
Over het asielbeleid
Maandag 7 december
20 uur
Lambiekcentrum
Alsemberg

www.n-va.be/beersel

PROCEDUREFOUTEN

onze verdomde plicht situaties uit
het verleden te voorkomen.
Alle gemeenteraadsleden van de
oppositie verlieten de gemeenteraad
waardoor de verkoop aan de zoon
van de schepen niet mogelijk was.
Een unicum in de Beerselse politiek.
Het gemeentebestuur is uiteindelijk
bezweken voor de druk en zal de
procedure opnieuw opstarten. Dit
toont aan dat het dossier niet zuiver
op de graat was en is een duidelijke
schuldbekentenis.
Een gemeentebestuur moet zich aan
de regels houden. Ook in de toekomst
zullen we er als fractie toezien dat
dit op een eerlijke en rechtvaardige
manier zal gebeuren.

Het bestuur van N-VA Beersel nodigt u van harte uit op zijn jaarlijks

EETFESTIJN

Kip aan’t spit, stoofvlees, speciale schotel,...

zaterdag 28 november 2015 vanaf 18u
zondag 29 november 2015 van 12u tot 15u30
Locatie: De Moriaan - Witteweg 20 - 1652 Alsemberg

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

De schaamte voorbij
Een tijdje geleden vond dit gemeentebestuur het
opnieuw nodig om, na de soap rond de Alsembergsesteenweg, onze Beerselse minister Ben Weyts frontaal
aan te vallen.

Verschillende verenigingen zijn niet blij met het initiatief van het Beersels gemeentebestuur en hebben het
gevoel dat ze misbruikt werden voor puur politieke
doeleinden.

Op 18 september deelde het kabinet van minister Weyts
mee meer te willen investeren in activiteiten die het
Vlaamse en groene karakter van de rand rond Brussel
promoten. De subsidies blijven gelijk, maar kunnen enkel nog gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn, de
correcte toepassing van de middelen dus. Logisch toch?

VERANTWOORDELIJKHEID VERDOEZELEN

Niet voor het Beersels gemeentebestuur. Met een heuse
persconferentie werd nu al de onrechtvaardige behandeling van de Beerselse verenigingen aangeklaagd, ook
al is er nog niets beslist.

Aan de Beerselse verenigingen zeg we: blijf uw initiatieven indienen en toon aan dat deze het Vlaamse en
groene karakter van de Rand promoten.

VERENIGINGEN ANGST AANJAGEN

Het gemeentebestuur deed zelfs niet de moeite om
uitleg te vragen aan het kabinet van de minister of vzw
De Rand. Ze wilden enkel onze Beerselse verenigingen
angst aanjagen en minister Weyts zwart maken bij de
Beerselaars en de Beerselse verenigingen.

Met deze aanval probeert het bestuur vooral z’n eigen,
verpletterende verantwoordelijkheid te verdoezelen.
Denk maar aan het terugschroeven van de subsidies
voor verenigingen en de hogere huurprijs van materiaal
of de gemeentelijke zalen.

Aan het gemeentebestuur geven we volgende boodschap mee: stop met het tegen elkaar opzetten van onze
burgers en steek uw energie in het goed besturen van
onze gemeente, de Beerselaar is deze kinderachtige
spelletjes meer dan beu!

Beersel herademt: soap gewestweg achter
de rug
Onder zware juridische druk heeft de gemeente
Beersel eindelijk de Steenweg naar Halle in Alsemberg hersteld. Het verstikkende probleem is nu van
de baan, maar de N-VA betreurt dat de gemeente
zo lang weigerde om verantwoordelijkheid op te
nemen. “Hopelijk trekt de gemeente lessen uit deze
beschamende affaire”, zegt N-VA-fractieleider Erik
Mosselmans. “De Beerselaars verdienen beter dan
dit onverantwoord bestuur”.
De verzakking in de gewestweg in Alsemberg werd
veroorzaakt door het instorten van de riolering. Fout
van de gemeente, die verantwoordelijk is voor deze riolering. “Als de boom van mijn buurman op mijn huis
valt, draagt mijn buurman de verantwoordelijkheid”,
zegt Erik. “Maar de gemeente wou de verantwoordelijkheid niet aanvaarden. Het gaat hier letterlijk om
onverantwoord bestuur”.

FINANCIEEL VERLIES LOKALE
HANDELAARS

Paniekbeleid rond De Grote Sleutel
Omdat de gemeentebegroting vanaf nu in
evenwicht moet zijn, werd er bij de start van deze
legislatuur beslist om uitverkoop te houden van
het Beersels Patrimonium. Ook de Grote Sleutel zou
verkocht worden.

De andere verenigingen verliezen wel nog altijd hun ruimtes. Maar daar ligt ons gemeentebestuur niet van wakker…

Tijdens de gemeenteraad van
september gaf de meerderheid
definitief groen licht voor de verkoop van onze mooie kerk in Lot.
Ondanks de felle tegenkantingen
van zowel inwoners en verenigingen van Lot als van mensen buiten
Lot houdt deze meerderheid voet
bij stuk. Nogmaals een bewijs van
een kortetermijnvisie.

Hoeveel zal dit de Beerselse belastingbetaler
kosten?

Wat zijn de financiële gevolgen?

Ook daar komt nu nog geen antwoord op. De werken
zijn gestart, de kostprijs volgt na de werken. “Dat zal
allemaal wel meevallen...” Zo wordt er dus gebudgetteerd!

1. D
 e verkoop van de Grote Sleutel brengt minder op
dan voorzien. Zoals altijd, kan en wil het gemeentebestuur hier geen getal op plakken.
2. E
 r moeten heel wat werken gebeuren om de muziekschool in orde te brengen.

Voor ons is dit het zoveelste voorbeeld van het paniekbeleid van deze meerderheid: beslissingen zijn niet
doordacht, en men moet steeds weer terugkomen op
deze slechte beslissingen. En bovendien zijn er telkens
opnieuw financiële gevolgen.

Er was de afgelopen jaren blijkbaar geen geld om de
Grote Sleutel te onderhouden en de gebouwen van de
muziekschool bevinden zich in erbarmelijke staat.

N-VA Beersel vindt dat Beersel beter verdient!

beersel@n-va.be

Pas nadat een gerechtsexpert ondubbelzinnig
had vastgesteld dat de
verantwoordelijkheid voor de wegverzakking bij de
gemeente lag, schoot de gemeente wakker.

COMPENSATIE?

N-VA Beersel is opgelucht dat de soap rond de
Steenweg naar Halle eindelijk achter de rug is. Maar
er blijven vragen. Hoe lang had dit gemeentebestuur
de zaak nog laten aanslepen, zonder de juridische
druk van buitenaf? Wat zal het gemeentebestuur
doen om de lokale bewoners en handelaars te compenseren? Zal het bestuur in de toekomst sneller
verantwoordelijkheid opnemen?

Verkoop kerk Lot is gemiste kans

Verenigingen verliezen hun repetitielokaal en opberglokaal: Brassband Alsemberg, Danscentrum Pirouette,
… Ook de Muziekschool Orfeus is er gevestigd. En die
mag het gemeentebestuur niet op straat zetten, zelfs al
zouden ze dat zo graag willen.
Na twee jaar is het gemeentebestuur plots van idee
veranderd. De Grote Sleutel wordt niet meer helemaal
verkocht. Het wordt opgesplitst, de muziekschool kan
blijven waar ze nu is! Zou de muziekschool met een
fikse schade-eis gedreigd hebben?

Pas na juridische stappen ging men over tot actie.
“De gemeente heeft maanden verspild”, stelt Erik.

“De werken hadden veel
eerder kunnen starten, als
de gemeente zich constructief had opgesteld. Dit
heeft jobs gekost, en ook
het financiële verlies voor
de lokale handelaars was
enorm.”

FEIT 1: Op korte en middellange

termijn komen er alleen al in het
centrum van Lot meer dan 100
woongelegenheden bij. Als we
rekening houden met gemiddeld 2
kinderen per gezin, dan is het duidelijk dat we weldra meer dan 200
nieuwe kinderen mogen verwelkomen in Lot.

FEIT 2: Al deze kinderen moeten op

zoek naar een plek op school. Met
de filosofie dat we de lokale kinderen voorrang willen geven, betekent
dit dat Blokbos binnen de kortste

www.n-va.be/beersel

keren met een gigantisch capaciteitsprobleem zal kampen, 200 extra
kinderen is niet niets.

FEIT 3: Blokbos Lot zit nu reeds bijna
aan zijn maximumcapaciteit, en dus
zal deze meerderheid binnen de
kortste keren op zoek moeten naar
extra capaciteit voor deze school.

Toen we dit probleem aankaartten
tijdens de gemeenteraad, argumenteerde de burgemeester dat dat geen
probleem kan zijn. Dit is wat hij
zei: “Er is nog plaats genoeg voor
uitbreiding op de speelplaatsen.”
De kerk van Lot verkopen en (deels)
afbreken is het zoveelste bewijs dat
deze meerderheid niet verder kijkt
dan hun neus lang is. Men heeft
ruimte zat om uit te breiden op
de site van de kerk en de pastorie.
Waarom zouden we dan moeten
uitbreiden op de weinige speelruimte die de kinderen nu nog hebben ?

Men zou twee vliegen in één slag
slaan: uitbreiding en opwaardering
van gemeenteschool Blokbos én rekening houden met de verzuchtingen van de verenigingen om extra
lokalen voor culturele en sociale
activiteiten. Op deze manier zouden
we het ‘lot’ in eigen handen kunnen
houden en zelf gaan bepalen wat er
juist wel of niet zou gebeuren met
onze kerk.
Voor ons is het één grote gemiste
kans. Nu snel verkopen en langs
de kassa passeren om binnen de
kortste keren op zoek te gaan naar
ruimte en geld. Waar is de logica ?

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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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