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BEERSEL
Kom uw hart luchten op
ons spreekuur
Ook in het najaar houdt N-VA Beersel een spreekuur, nog steeds in het
zaaltje naast café Brouwershuis,
Oudstrijdersstraat 3 in Huizingen.
De mening van de Beerselaars is
voor de N-VA altijd belangrijk en
niet alleen in het jaar voor de verkiezingen. Daarom blijven wij dit
doen. Graag spreken wij terug af
voor al uw vragen, opmerkingen en
suggesties op
• maandag 4 november om 20 uur
• maandag 2 december om 20 uur

HERMAN TEIRLINCKHUIS SLACHTOFFER VAN KNULLIG BELEID
Er blijkt geen einde te komen aan het kunst- en
vliegwerk van het Beersels gemeentebestuur. Eerst
liet men de financiële tekorten oplopen. Dan trekt
men plots in paniek aan de alarmbel en nu begint
men in het wilde weg te belasten en te besparen.
Op 19 december 2012 werd een begroting 2013 goedgekeurd en een financieel meerjarenplan. Amper vijf
maanden later bleek dat alles opnieuw moest worden
aangepast en er over de bestuursperiode een budgettair
tekort is van maarliefst 3,5 miljoen euro (volgens voorlopige rekeningen).
In de ‘visietekst’ van de nieuwe bestuursploeg (van amper drie bladzijden) luidde de eerste zin: “Het vrijwaren van een budgettair evenwicht is een prioriteit voor de legislatuur
2013-2018”. De belastingen zouden niet worden verhoogd. Een drietal maanden later
bleek dat er al helemaal geen evenwicht meer is en dat er moet worden ingegrepen.

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

Vervolgens begint men in paniek en in het wilde weg te belasten en te besparen. Op de
gemeenteraad van eind juni bleek dat er sluiks meer dan 20 gemeentelijke belastingen en
retributies werden verhoogd. Zelfs op onderwijs voor onze kinderen, onder meer op
taallessen Frans, werden plots besparingen aangekondigd. En ook de politie en veiligheid
moeten eraan geloven.
Nog in de visietekst staat te lezen: “We bouwen verder aan het behoud, beheer, ontsluiting en promotie van ons erfgoed en onze monumenten. Onze musea spelen hierin een
belangrijke rol."

EETFESTIJN
Ben Weyts, federaal volksvertegenwoordiger, samen met gemeenteen OCMW-raadsleden en het bestuur van N-VA Beersel nodigen u
vriendelijk uit op hun EETFESTIJN. U bent van harte welkom op
zaterdag 30 november vanaf 18
uur en op zondag 1 december van
12 uur tot 15.30 uur op een
nieuwe locatie: “de Moriaan”,
Witteweg 20 in Alsemberg. Op
het menu staan onder meer speciale schotel, kip aan het spit en lekkere desserten. Tot dan!

www.n-va.be/beersel

Hoe valt dit dan te rijmen met de plotse sluiting van het Herman Teirlinckhuis? En
waarom zonder enig debat of overleg? Waarom geen andere bestemming of permanent
cultuurhuis met zalen voor verenigingen, repetitielokaal voor toneel en muziekgroepen?
Men gaat nu al over tot de sluiting maar weet nog niet eens wat er met de museumcollectie gaat gebeuren.
De financiële rekeningen waren prima in
orde, de belastingen zouden niet worden
verhoogd, ons patrimonium en de musea
zouden worden behouden en gepromoot.
Wat moeten de Beerselaars nog geloven
van dit gemeentebestuur?

ERIK WINNELINCKX,
Voorzitter
N-VA Beersel

P.S.: de zitpenning voor de extra gemeenteraad schenken we namens heel de N-VAfractie aan de Herman Teirlinckstichting.

BEN WEYTS
Fractieleider
gemeenteraad

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Waar is deze foto getrokken?
GEEF HET JUISTE ANTWOORD EN MISSCHIEN WIN JE EEN BIERKORF.
Onze fotograaf trok erop uit om een stukje Beersel
vast te leggen op foto. Weet u waar dit kiekje getrokken werd?

Win een
bierkor
f!

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
het bestuur van N-VA Beersel. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

N-VA Beersel aanwezig op jaarmarkten
De N-VA is duidelijk aanwezig in het straatbeeld.
We organiseerden naar jaarlijkse traditie een
Vlaamse feestdag voor alle Beerselaars in Zaal centrum te Huizingen. We waren ook prominent aanwezig op de jaarmarkten van Beersel en Lot. Kom
ons gerust een bezoekje brengen op de laatste jaarmarkt van het jaar in Dworp op 22 oktober. Laat
duidelijk zijn: N-VA Beersel gaat de straat op en wil
meer dan ooit tussen de mensen staan.

N-VA kaart mobiliteitsproblemen aan
De omgeving van de school in
Huizingen, de Zennestraat in Lot, het
Winderickxplein of de Ingendaellaan
in Alsemberg. Elke Beerselse
deelgemeente heeft wel zijn
verkeersinfarct. Met de nodige
frustraties bij de buurtbewoners tot
gevolg.

Terwijl het met de mobiliteitsproblemen in onze gemeente van kwaad naar
erger gaat, doet het gemeentebestuur
alsof zijn neus bloedt. De gemeenteschool van Huizingen heeft al jaren te
kampen met verkeersproblemen. Met
de opening van een grote kinderkribbe
vlak naast de school, dreigt de ochtendlijke chaos nog enkel toe te nemen.
Gemeenteraadslid Ben Weyts bracht de
gevaarlijke verkeersituatie talloze keren
ter sprake in de gemeenteraad. Concrete voorstellen zoals een beperkt eenrichtingsverkeer en meer ruimte voor

beersel@n-va.be

Nog meer mobiliteitsproblemen

Diezelfde gemeenteraad bracht Bruno
Lerminiaux (N-VA) het probleem van
de Zennestraat ter sprake. De Zennestraat krijgt als belangrijke invalsweg
voor Lotse bedrijven heel veel vrachtwagens te slikken. De huizen daveren
letterlijk op hun grondvesten door het
zware vrachtverkeer. De buurtbewoners vragen al jaren een oplossing.

In Alsemberg drukten de buurtbewoners van de Ingendaellaan enkele
maanden geleden hun ongenoegen uit
bij het gemeentebestuur. Heel wat automobilisten gebruiken deze straat - in
principe enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer - als binnenweg en dat
vaak aan een te hoge snelheid. Omdat
hun vraag zonder antwoord bleef kwamen tientallen buurtbewoners postvatten tijdens de laatste gemeenteraad van
september. Ze zijn het beu geen gehoor
te krijgen bij het schepencollege. Hun
straat wordt meer dan ooit gebruikt als
alternatief voor dat andere verkeersinfarct, het Winderickxplein. Gemeenteraadslid Erik Mosselmans (N-VA)
vroeg wat het gemeentebestuur van
plan was met de straat, maar de schepen van Mobiliteit kon opnieuw geen
antwoord geven. De buurtbewoners
moeten er maar eens aan wennen en
minder zagen, daar kwam zijn antwoord op neer.

Als we over mobiliteit spreken bestaat
er zelden een kant-en-klare oplossing.
Maar het is de taak van een gemeentebestuur om over de problemen na te
denken en minstens in dialoog te treden met de buurtbewoners. Dat gebeurt momenteel veel te weinig. Dat
zorgt voor onnodige spanningen.
Wachten tot een buurt zich tegen het
bestuur keert en zich gaat verenigen
tot een actiegroep is alleszins niet de
goede manier. Praten, uitleggen en
oplossen. Dat is de weg.

voetgangers en fietsers werden weggewimpeld. Op de laatste gemeenteraad
kondigde de bevoegde schepen aan dat
er een plan was! Alleen kon hij het niet
toelichten, want “het is hem zelf ook
nog niet echt duidelijk”. Wij blijven dan
maar zelf voorstellen op tafel leggen.

Jong N-VA brouwt eigen bier
Jong N-VA Zenneland heeft haar eigen bier gebrouwen met de naam “Zennenat”
in samenwerking met brouwerij Den Herberg uit Buizingen Zennenat is een
Vlaams goudblond bier en heeft een licht zoete en kruidige smaak. Een fles kost
5 euro en voor 6 flessen betaal je 25 euro.
Waar bestellen? Wilt u enkele flessen kopen? Neem dan contact op met
Ine Dereymaecker (ondervoorzitter JNVA) via ine.dereymaeker@n-va.be of
willem.vandenbussche@n-va.be
Word ook vriend van ‘Jong N-VA Zenneland’ op Facebook.

Eetfestijn verhuist wegens succes
In december nemen we afscheid van zaal “ons huis”
in Dworp voor ons jaarlijkse eetfestijn. Door de groei
van onze partij is de zaal te klein geworden en moeten we noodgedwongen verhuizen naar een nieuwe
locatie. Zaal “de Moriaan”, Witteweg 20 te Alsemberg is een waardig alternatief om de vele sympathisanten te ontvangen. Schrijf alvast
30 november en 1 december in uw agenda voor het
gezelligste eetfestijn uit de streek.

Horeca gepest?
Verschillende horecazaken klagen steen en been over de politiecontroles op het sluitingsuur.
Omdat er problemen zijn met één café in Beersel treedt men driest op tegen al de rest. Een
minuut te laat sluiten en men
heeft prijs. Moeten cafés waar
De inspecteurs zouden beter patrouilleren
geen klachten zijn van buurtbein inbraakgevoelige wijken, zeker nu de
woners het bekopen met gasboetes van enkele honderden euro’s?
eindejaarsperiode in het verschiet ligt.

Erwin Rosseel
Tijdens de laatste gemeenteraad kwam onze fractie tussen om het probleem aan te kaarten.
Gemeenteraadslid Erwin Rosseel die jarenlang café de Vissers openhield kloeg de problematiek aan maar ving bot bij de commissaris en burgemeester. Horecazaken in Beersel wezen
gewaarschuwd…

www.n-va.be/beersel

ERWIN ROSSEEL
Gemeenteraadslid

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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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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