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Beste inwoner

Bijna een jaar maken we deel 
uit van de Beerselse meerder-
heid. Onze twee schepenen 
worden gewaardeerd voor  
hun werkkracht en alom- 
tegenwoordige aanwezigheid 
op Beerselse evenementen.  
U bent Kristien en Elsie vast 
en zeker al tegengekomen. 
Net als de overige raadsleden 
en N-VA-bestuursleden zijn ze  
altijd bereid om uw opmerkingen 
en vragen te beantwoorden.

Volgende maand wordt het 
beleidsplan voor de komende 
jaren voorgesteld. U zal daar 
vast en zeker belangrijke 
speerpunten van onze partij in 
terugvinden.

Met fierheid mogen we onze 
eigen Ben Weyts feliciteren als 
nieuwe Vlaams minister van 
Onderwijs, Sport, Vlaamse 
Rand en Dierenwelzijn. Ben is 
tevens viceminister-president.

Ik hoop u te mogen ontmoeten 
op ons eetfestijn op 30  
november en 1 december in 
De Moriaan in Alsemberg. 

Tot dan!

Bram Roosens
Voorzitter N-VA Beersel

42 oversteekplaatsen krijgen rode coating

Beersel investeert in  
veiligheid van fietsers
De nieuwe bestuursploeg maakt van de veiligheid op onze Beerselse wegen een 
topprioriteit. Schepen van Mobiliteit Kristien Vanhaverbeke is fier dat ze nu al 
een eerste actieplan kan voorstellen: maar liefst 42 oversteekplaatsen krijgen 
een rode coating. 

“Veiligheid gaat hand in hand met zichtbaar-
heid”, zegt Kristien Vanhaverbeke. “Met deze 
actie willen we de zichtbaarheid van fietsers 
verhogen. Op 42 stroken in Beersel worden 
de fietsoversteekplaatsen extra geaccentueerd 
door een rode coating op het wegdek.”

Deze 42 stroken bevinden zich in de  
J. Huysmanslaan, de Lotsesteenweg, de  
Laarheidestraat, de Kerkhofstraat, de  
Beerselsestraat (deels op de gewestweg), de  
G. Gezellestraat, het Breedveld en de Laaklinde.

Snel en positief resultaat
Kristien Vanhaverbeke: “Samen met de dienst 
mobiliteit zijn we er in januari meteen ingevlogen. 
Alle mogelijke plaatsen werden in kaart  
gebracht. Het voorstel is uitgebreid geëvalueerd 
door de Fietsersbond. Na hun opmerkingen 
hebben we nog wijzigingen aangebracht.  
Aangezien enkele oversteekplaatsen op een 
gewestweg liggen, zijn we ook het gesprek  

aangegaan met de hogere overheid. Met een  
positief resultaat: de stroken aan de op- en 
afrit van de R19 werden zelfs als eerste  
geschilderd! Je ziet, samenwerken en overleggen 
loont. Met als mooie gevolg dat we al na enkele 
maanden dit resultaat mogen voorstellen.”

  “Veiligheid gaat hand in hand met zichtbaar-
heid. Daar maken we met deze rode stroken 
werk van”, aldus schepen van Mobiliteit 
Kristien Vanhaverbeke.

EETFESTIJN 
Zaterdag 30 november vanaf 18 uur

Zondag 1 december van 12 tot 15.30 uur

Kip aan ’t spit
Stoofvlees
Veggie special
Speciale schotel

De Moriaan
Witteweg 20
1652 Alsemberg
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Week van het Nederlands

Taalpunt Bib Beersel in de kijker
Op zaterdag 5 oktober vierden we niet enkel de opendeurdag van Bib Beersel, 
maar ook de officiële start van de Week van het Nederlands. Dat is een  
initiatief van de Taalunie om de meerwaarde van het Nederlands te onder-
strepen. En waar kan je beter proeven van onze taal dan in de bibliotheek?

  “Bib Beersel beschikt over een collectie die het leren van het Nederlands bevordert”, 
vertelt schepen van Bibliotheek en Vlaams Beleid Elsie De Greef.

Interview met de eerste burger van Beersel: 
Marc Beling
Marc Beling is sinds begin dit jaar voorzitter van 
de Beerselse gemeenteraad en mag zich dan ook de 
eerste burger van Beersel noemen. Als voorzitter 
moet hij de gemeenteraad in goede banen leiden en 
een evenwicht zoeken tussen de meerderheid en de 
oppositie. Maar wie is Marc Beling eigenlijk? Tijd 
voor een interview.

Voor de mensen die je niet kennen, wie is Marc Beling?
Iemand die graag actief deelneemt aan het sociale leven  
in Beersel en openstaat om nieuwe dingen te ontdekken.  
Ik ben zelfstandige en voor ik in de politiek stapte, was ik 
ook actief in de gemeentelijke sportraad en het verenigings-
leven.

Hoelang woon je al in Groot-Beersel?
Ik woon sinds 2003 in Dworp. Daarvoor woonde ik al 22 
jaar in Beersel.

Waarom ben je in de politiek gestapt?
De politiek heb ik altijd op de voet gevolgd. Door de jaren 
heen groeide mijn interesse in de lokale politiek.

Heeft iemand je moeten overtuigen om de stap naar de 
politiek ook effectief te zetten?
Veel overtuiging was niet echt nodig, maar de vraag van 
Ben Weyts heeft me toch over de streep getrokken.

Is het moeilijk om als voorzitter de gemeenteraad in goede 
banen te leiden?
Dat valt best mee. Het overgrote deel van onze raadsleden 
bereidt zijn tussenkomsten degelijk voor. Het kan soms 

beknopter, maar iedereen krijgt de gelegenheid om tussen 
te komen in het debat.

Wat is je favoriete plek in onze gemeente?
Mijn thuis in Dworp en het groene landschap waarvan ik 
dagelijks mag genieten.

Wat zou je graag nog gerealiseerd zien deze bestuursperiode?
Een vlotter en veilig verkeer voor iedereen. Onze schepen 
Kristien Vanhaverbeke zette al een eerste belangrijke stap: 
42 fietsoversteekplaatsen kregen een rode coating, waar-
door ze beter zichtbaar en dus veiliger werden. Daarnaast 
wil ik dat de toekomst van onze dorpsgemeenschappen 
verzekerd wordt en het landelijke karakter van Beersel 
behouden blijft.

Als laatste vraag, heb je nog een goede raad voor onze 
inwoners?
Kom buiten en maak kennis met je dorpsgenoten!
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Elsie De Greef, schepen van Bibliotheek en Vlaams Beleid: “Bib Beersel engageert zich om taalstimulerende projecten te  
ondersteunen, zoals de succesvolle Boekenstoet. Sinds enkele jaren biedt de bib ook specifieke collecties aan die het  
Nederlands bij anderstaligen bevorderen. Zo heeft Bib Beersel een Taalpunt uitgewerkt met materialen voor anderstalige  
volwassenen: romans in eenvoudig Nederlands, dvd’s, cd’s, de Wablieftkrant, les- en woordenboeken, taalcursussen,  
gezelschapsspellen …” 

Houdt u van literatuur, leert u Nederlands of wilt u Nederlands leren? De bib helpt u op weg!

Ben Weyts waakt over 
onderwijs, dieren, sport 
en Vlaamse Rand
Onze dorpsgenoot Ben Weyts is opnieuw minister 
in de Vlaamse Regering. Hij is de volgende vijf jaar 
bevoegd voor onderwijs, sport, dierenwelzijn en de 
Vlaamse Rand. Bovendien mag hij zich voortaan 
viceminister-president noemen. 

In de vorige regeerperiode kreeg Ben de bevoegdheden  
mobiliteit, openbare werken, Vlaamse Rand, toerisme en dieren-
welzijn toevertrouwd. Hij maakte furore als een hardwerkende 
vakminister die zelfs de meest vastgeroeste dossiers in beweging 
kreeg. Bij de verkiezingen van 26 mei werd hij beloond door de 
kiezers van Vlaams-Brabant. 

Belangrijke bevoegdheid
De komende jaren mag Ben zijn tanden zetten in de belangrijke 
bevoegdheid onderwijs. Met 13 miljard euro per jaar is onderwijs 
elk jaar goed voor een zeer grote hap uit het Vlaamse budget. En 
er zijn grote uitdagingen, want het onderwijs van onze kinderen 
moet opnieuw tot de top behoren.

Zoon van de Vlaamse Rand
Daarnaast zal Ben waken over de bevoegdheden sport, dieren-
welzijn en Vlaamse Rand. Zo blijft er een echte zoon van de 
Vlaamse Rand bevoegd voor het beleid in onze streek. De  
nieuwe Vlaamse Regering zal trouwens voor het eerst een 
Vlaamse Randfonds in het leven roepen, met financiële middelen waarmee projecten in de Vlaamse Rand gesteund kunnen worden. 

Luitenant van de minister-president
Ben is nu bovendien viceminister-president. Zeg maar: de luitenant van minister-president Jan Jambon. In die functie kan hij binnen 
de Vlaamse Regering nog zwaarder wegen voor de N-VA, de Vlamingen, de Vlaams-Brabanders en de Beerselaars. 

Als fiere Beerselaar blijft Ben natuurlijk nog gemeenteraadslid. Het bestuur van N-VA Beersel wenst ‘onze minister’ heel veel succes!
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


