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BEERSEL
Ben Weyts, Vlaams parlementslid en de ploeg van N-VA Beersel
nodigen u vriendelijk uit op onze barbecue ter gelegenheid van onze

Vlaamse feestdag
vrijdag 4 juli, vanaf 18 uur
Zaal Centrum, Menisberg 7, 1654 Huizingen
Overheerlijke barbecue
kinderen kleiner dan 1,40 m eten gratis
Spetterend optreden van covergroep Lobstar
Kinderanimatie en springkasteel

V.U.: Partijsecretariaat - Koningsstraat 47 Bus 6 - 1000 Brussel - info@n-va.be

Om 20 uur toespraak door Liesbeth Homans,
ingeleid door Ben Weyts

De N-VA heeft overtuigend de ‘grootmoeder aller verkiezingen’ gewonnen.
Zowel op Vlaams als op federaal niveau
kreeg de N-VA de steun van zowat één
op de drie Vlaamse kiezers. Ook Beersel
kleurde die dag geel. We willen alle
Beerselaars bedanken die ons op 25 mei
het vertrouwen gaven.
In onze gemeente kozen maar liefst 4 383
kiezers (30 %) voor de N-VA. Dit betekent
voor onze gemeente Dat betekent voor
onze gemeente een sterke groei in vergelijking met de verkiezingen van 2012. Een evolutie waar we
als afdeling alleen maar fier op kunnen zijn!

www.n-va.be/beersel

Lijsttrekker en gemeenteraadslid Ben Weyts haalde een
monsterscore van 2 144 voorkeurstemmen en mag de komende jaren de Beerselse belangen verdedigen in het
Vlaams Parlement.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Gemeentebestuur laat Beerselse schulden terug stijgen
Alle gemeenten in Vlaanderen moeten dezer dagen de tering naar de
nering zetten. Het is dan ook te betreuren dat het huidige gemeentebestuur voor meer dan 13 miljoen euro
nieuwe leningen zal aangaan. In de
visietekst van deze coalitie stond
nochtans te lezen dat ze de totale
schuldenlast niet opnieuw zouden
laten stijgen.
In onze visie moet een gemeente haar
werking met zoveel mogelijk eigen
middelen betalen, met zo weinig mogelijk leningen en zonder nodeloze
intresten. Onze gemeente heeft in de
vorige coalitie met de N-VA enorme
inspanningen geleverd om de Beer-

selse schuldenberg naar beneden te
krijgen.
De huidige meerderheid durft geen
keuzes te maken en schuift de schulden door naar de volgende generatie.

Schulden met 200 % omhoog
Onze gemeente leent maar liefst
13 000 000 euro, in drie schijven op te
nemen en over een spreiding van 5,
10 en 15 jaar. Dit om de leninglast te
verdelen. Zeker de langere looptijd
heeft gevolgen voor de hoogte van de
intresten. Voor onze gemeente zou de
intrestlast op jaarbasis ongeveer
520 000 euro bedragen voor een

periode van 5 jaar. In zijn totaliteit
gaan de Beerselse schulden ongeveer
200 % de hoogte in. Dit beleid staat in
schril contrast met de visietekst van
de meerderheid. In hun slechts vier
pagina tellende visietekst stond
nochtans letterlijk: “We
gaan de
schuldenlast
niet opnieuw
laten stijgen.”
Marina Teunisse: “Het
gemeentebestuur doet
het tegenovergestelde
van wat het beloofde.”

Beersel verkoopt loods en huurt nieuwe voor 5 227 euro per maand

Nadat Lodewijk De Witte, gouverneur van de provincie VlaamsBrabant, de pestbelasting op vrachtvervoer schrapte, lijkt de rust teruggekeerd in Beersel. Niets is minder
waar. De gemeente Beersel, die haar
loods in Lot verkoopt, huurt nu voor
meer dan 5 000 euro per maand een
nieuwe loods een paar straten verderop.
In de meerjarenbegroting heeft men
een opbrengst opgenomen voor de

verkoop van maar liefst 16 gemeentelijke eigendommen. Één daarvan is
een loods in de Sashoek in Lot. Die
zou nog voor dit jaar voorzien zijn,
de opbrengst wordt geschat op 250
000 euro. Tijdens het schepencollege
van 30 april 2014 heeft men beslist
om officieel en onmiddellijk over te
gaan tot de verkoop. Niets eigenaardigs zult u wellicht denken, maar
toch …
Om de verloren ruimte te compenseren huurt de gemeente een nieuwe
loods voor meer dan 5 000 euro per
maand of omgerekend 63 000 euro
per jaar. Dit hebben we kunnen achterhalen bij het opvragen van het
huurcontract.

Huren duurder dan bouwen
Deze toch wel absurde beslissing
maakt opnieuw duidelijk dat het

gemeentebestuur een totaal gebrek
heeft aan lange termijn visie. Op 9
jaar tijd, de duur van het contract,
komt de huurkost al een pak hoger
uit dan de bouw van een nieuwe
loods (type vliegtuighangar). Alweer
een voorbeeld van het kunst- en
vliegwerk van deze meerderheid.
Nadat men de kerk van Lot te gelde
wil maken op korte termijn is ook dit
opnieuw een
flagrant foute
beslissing van
deze meerderheid. Het lijkt
wel of alles in
Lot op de lijst
staat van de
grote zomersolden.
BRUNO
LERMINIAUX

Welkom Marianne!
Eind juni verhuist N-VA-OCMW-raadslid Ann Vanhorebeke naar Sint-Genesius-Rode. Marianne
Testaert (foto) zal haar waardig vervangen in zowel het sociaal comité als de OCMW- raad.
Marianne is echtgenoot van Patrick, mama van Bastiaan en Mira en woont in Huizingen.
Marianne Testaert: “Met plicht en plezier zal ik me inzetten voor mijn nieuwe taak, dat is ook de slogan
van het koor (Plicht en Plezier) waar ik al jaren actief ben. Het komt zo dikwijls van pas in ons dagelijks
doen, onze plichten op het werk, de zorg voor mijn gezin en mijn werk als vrijwilliger. Het vraagt inzet, maar
met de steun van mijn familie en zoveel mensen van Huizingen en daarbuiten zal het wel lukken”

beersel@n-va.be

Te koop: gemeente Beersel
De gemeente Beersel stelt in totaal 16 eigendommen te
koop waaronder de Grote Sleutel, het Herman Teirlinckhuis, het oud gemeentehuis van Beersel, de kerk
en pastorie van Lot. Als het gemeentebestuur op die
manier doorgaat zullen er binnenkort geen historische
gebouwen meer in openbaar bezit zijn.
Een overzicht van de 16 eigendommen, gespreid
over 3 jaar:
2014: Loods Sashoek (Lot), perceel Dachelenberg
(Beersel), Bouwgronden: Hoogstraat (Beersel), Steenbos (Alsemberg), Ingendaellaan (Alsemberg), 2 kavels
Rilroheidestraat (Dworp)
2015: Woning Goutstouwersstraat (Lot), 3 kavels
Rilroheidestraat (Dworp)
2016: De grote sleutel (Alsemberg), Herman Teirlinckhuis (Beersel), Pastorij en kerk (Lot), Oud gemeentehuis (Beersel), conciërgewoning (Lot), bouwgrond
Halsendallaan (Alsemberg), terrein grote baan
(Beersel)

Verenigingen staan op straat
De verkoop van bovenstaande eigendommen heeft zware
gevolgen voor het verenigingsleven. Zo staan tientallen

verenigingen op
straat zonder zicht
op een nieuw onderkomen. In de
Grote Sleutel in
Alsemberg zijn o.a.
de Alsembloem, de
Brassband, het
Rode kruis, Pirouette, Komma en de Academie Orfeus ondergebracht. Goed voor enkele honderden leerlingen en
leerkrachten die het slachtoffer zijn van deze plotse verkoop. Van het nieuwe schoolproject op deze locatie, dat
enkele jaren geleden nog met grote trom werd aangekondigd, is vandaag geen sprake meer.
N-VA-gemeenteraadslid Kristien Vanhaverbeke vraagt
dan ook duidelijkheid voor al deze verenigingen. De verkoop van een groot deel van het huidig patrimonium
toont aan dat er geen einde komt aan het kunst- en vliegwerk van dit Beersels gemeentebestuur.

Winderickxplein nog niet van problemen verlost
die liever anoniem blijft. Ook zwerfvuil en andere overlast blijven een probleem.
Twee jaar geleden beloofde het gemeentebestuur camerabewaking. De aangestelde firma die camera’s moest plaatsen, heeft ondertussen al geen interesse meer in het
project. Er moeten door de gemeente opnieuw firma’s
worden aangeschreven.

Parking verloren

Het dorpscentrum van Alsemberg steekt al 2 jaar in een
nieuw jasje. Toch bestaat er nog altijd wrevel over het
nieuwe Winderickxplein. Onder andere vanwege de immense verkeersproblemen.
De heraanleg was een van de meest ingrijpende werken
van de voorbije jaren. In 2012 werd het plein feestelijk geopend, maar twee jaar na datum blijft er bij vele handelaars een wrang gevoel. ‘Voor mij is het alleszins geen
verbetering’, zegt één van de zelfstandigen op het plein,

www.n-va.be/beersel

Het Winderickxplein ziet er een stuk beter uit, maar verschillende panden hebben nog steeds geen koper gevonden en veel handelaars hebben hun omzet zien dalen.
“Het is mooi, maar niet praktisch”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Erik Mosselmans. “Er sneuvelden veel parkeerplaatsen en dat zorgt vandaag voor problemen. We
hebben er nog voor gepleit
om het plein gedeeltelijk
open te zetten voor parking,
maar het mocht niet baten.”
De handelaars en hun klanten blijven dus in de kou
staan terwijl het gemeentebestuur de kop in het zand
steekt. Wordt vervolgd…
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Kom !
erbij
Wil u ook lid worden van de grootste
grootste ffamilie
amilievvan
anVlaanderen?
Vlaanderen?

© N-VA - Miel Pieters

Als lid van de N-V
VA steunt u samen met 40 000 aanderen
oooo
U Umaakt
anderen de
deVVerandering
eranderingvoor
voorVVoooruitgang.
o
ooruitgang.
maakt
deel uit van de grootste en snelst groeiende
f
amilie
v
an
Vlaanderen.
Én
uw
lidmaatschap
geeft
ende familie van Vlaanderen. Én uw lidmaatschap geeftu u
bovendien tal van voordelen!
Ga naar www.n-va.be/bedankt of stuur het
het onderstaande
onderstaande strookje
..
strookjeingevuld
ingevuldop
op

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VVA.
A 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.

JA, DE N-VA
N-V
VA SPREEKT
SP
ME AAN
Jaa, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodigge informatie
Jaa, ik wens een infobrochure over de N-V
VA te ontvangen
De heer
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