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V.U. Ben Weyts
Oudstrijdersstraat 24C
1654 Huizingen

Tijd voor verandering, ook in Beersel
Beste Beerselaar,
In Beersel trekt de N-VA volgend jaar zelfstandig naar de gemeenteraadsverkiezingen. Wij menen dat het onze plicht is
om ons programma en onze manier van aan
politiek te doen, aan te bieden aan alle Beerselaars. Vlaams en
rechtlijnig.
Maar er is ook meer. Met het nakend vertrek van burgemeester Hugo Casaer hebben de Beerselaars een unieke kans op
verandering. Wij denken dat Ben Weyts die verandering gestalte kan geven. Hij heeft de politieke en Vlaamse geloofwaardigheid, de inzet en de kunde. Onze afdeling draagt Ben
dan ook voor als haar lijsttrekker.
Met welk programma? Met uw programma. Via de bevraging
in bijlage willen we een programma schrijven voor, door en
van de Beerselaars. Bezorg ons uw visie, ideeën en suggesties allerhande.
Bezorg uw ingevulde formulier of vul het digitaal in via de website
www.n-va.be/beersel, tot en met 1 januari 2012.
Alle informatie vindt u achteraan.
Als het aan de N-VA ligt, krijgen de Beerselaars het voor het zeggen ...

Het bestuur van N-VA Beersel: van links naar rechts: Jef Croonenberghs, Erik Winnelinckx, Yves De Smet,
Lara Hendrickx, Ben Weyts, Hilde Dehollogne, Marina Teunisse, Jos Van Elslande, Tom Feys, Bruno Lerminiaux
en Willem Vandenbussche. Kris Gevaert ontbreekt op de foto.

Wij maken u burgemeester
Deel 1: Anonieme enquête
Hieronder vindt u een korte enquête van een 30-tal vragen. Gelieve het meest toepasselijke antwoord aan te duiden en zo
mogelijk opmerkingen en tips te formuleren. Hoe zou u het aanpakken, wat zou u veranderen?
Deelgemeente: n Beersel
Geslacht:
n Man
Leeftijd:
_____ jaar

n Alsemberg
n Vrouw

n Huizingen

n Dworp

n Lot

A. TEVREDENHEID GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN COMMUNICATIE
n
n
n
n
n
n

Administratief centrum/gemeentehuis (openingsuren, bediening…)
Dienstverlening en aanbod gemeentelijke bibliotheek
OCMW Beersel (bereikbaarheid, diensten.…)
Containerpark (openingsuren, service.…)
Gemeentelijke communicatie (website, Rondenboskrant…)
Inspraak in het bestuur van de gemeente

Uw gedacht (opmerkingen, klachten, suggesties):

B. TEVREDENHEID GEMEENTELIJK BELEID
VERKEER & MOBILITEIT
n
n
n
n
n
n

Verkeersveiligheid in de gemeente (algemeen)
Verkeersveiligheid in de schoolomgevingen
Aandacht voor voetgangers en fietsers
Wegenwerken (inclusief overlast e.d.)
Aanbod openbaar vervoer
Aanpak file last

Uw gedacht (opmerkingen, klachten, suggesties):

WELZIJN & JEUGD- EN VERENIGINGSLEVEN
Levert de gemeente voldoende inspanningen voor de betaalbaarheid van wonen in Beersel?

n ja / n nee

Wat vindt u van het gemeentelijk aanbod en infrastructuur inzake:
n
n
n
n
n

Kinderopvang
Sport
Jeugd
Senioren
Lokale verenigingen

Uw gedacht (opmerkingen, klachten, suggesties):
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CULTUUR - HANDEL – HORECA
n
n
n
n

Is het gemeentelijk erfgoed voldoende toegankelijk en onderhouden?
Zijn er voldoende culturele manifestaties, toneel, concerten…?
Zijn er voldoende lokale handelaars?
Zijn er voldoende horecagelegenheden?

Uw gedacht (opmerkingen, klachten, suggesties):

GEMEENTELIJKE AANBLIK & ONDERHOUD
n
n
n
n
n

Wordt er voldoende aandacht besteed aan sluikstorten?
Worden de gemeentelijke plantsoenen voldoende onderhouden?
Zijn de begraafplaatsen voldoende onderhouden en toegankelijk?
Is er voldoende groene ruimte in onze gemeente?
Maakt de gemeente voldoende werk om wateroverlast te bestrijden?

Uw gedacht (opmerkingen, klachten, suggesties):

VEILIGHEID
n
n
n
n

Bent u tevreden over de veiligheid in onze gemeente?
Is er voldoende politie op straat?
Bent u voor het plaatsen van bewakingscamera’s in geval van overlast?
Is de politie in Beersel voldoende aanspreekbaar en toegankelijk?

Uw gedacht (opmerkingen, klachten, suggesties):

Welke plaatsen vindt u verkeersonveilig?

VLAAMS BELEID
n
n
n
n
n

Vindt u dat het Vlaamse karakter van Beersel voldoende bewaard blijft?
Vindt u dat de gemeente een goed integratiebeleid voert?
Doet de gemeente voldoende voor de vernederlandsing van het straatbeeld?
Vindt u dat onze sportclubs voldoende Nederlandstalig zijn?
Vindt u dat onze basisscholen lijden onder de aanwezigheid van een
groot aantal anderstaligen?

Uw gedacht (opmerkingen, klachten, suggesties):
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Deel 2: Iedereen burgemeester
• Is het goed leven in Beersel?

• U bent één dag Burgemeester. Welk probleem pakt u onmiddellijk aan en hoe?

• Wat loopt er faliekant fout in onze gemeente? Hoe kunnen we dit volgens u het best oplossen?

Als u zelf het budget van de gemeente mocht beheren, waar zou u dan in de komende 6 jaar het meeste middelen voor uittrekken? Rangschik a.u.b. volgende beleidsopties van belangrijk naar weinig belangrijk
(1= hoogste prioriteit, 10= laagste prioriteit)
THEMA

Prioriteit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n Bestrijding van zwerfvuil
n Installeren van veiligheidscamera’s
n Verbeteren voet- en fietspaden
n Verbeteren gemeentelijke website en e-loket
n Verbetering infrastructuur voor cultuur (zaal, muziekschool...)
n Uitbreiding sportinfrastructuur
n Gratis ophaling grof vuil en uitbreiding containerpark
n Meer groen in de gemeente
n Bijkomende subsidiëring verenigingen & buurtfeesten
n Behoud Vlaams karakter van de gemeente
n Verlaging gemeentelijke belastingen
Andere:
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BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!
De resultaten van deze anonieme enquête zullen worden bekendgemaakt in ons volgend huis-aan-huisblad en op
onze website www.n-va.be/beersel.
HOE BEZORGEN?
1) U kan de ingevulde formulieren persoonlijk of
via de post voor 1 januari 2012 bezorgen op één van de volgende adressen:

Yves De Smet, A. Denysstraat 134, 1651 LOT

Jos Van Elslande, Steenweg naar Halle 282, 1652 ALSEMBERG

Marina Teunisse, Alsembergsesteenweg 733, 1653 DWORP

Ben Weyts, Oudstrijdersstraat 24C, 1654 HUIZINGEN

2) U kan de enquête ook digitaal invullen op www.n-va.be/beersel.
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“CD&V
probeert de
Vlaams-Brabanders
blaasjes wijs te maken.
Schaamteloos.”
Ben Weyts, N-VA-Kamerlid

Er is een akkoord rond BHV. Een goed akkoord? Verre van. Met een campagne "BHV? AUB!" probeert CD&V ons nochtans iets
anders wijs te maken.
De waarheid is dat het BHV-akkoord zorgt voor meer rechten voor de Franstaligen in Vlaams-Brabant. En voor minder rechten
voor de Vlamingen in Brussel.
De Vlamingen hebben enkel recht op de factuur. Voor Brussel bedraagt die al 600 miljoen extra. Een bedrag dat tegen 2030
oploopt tot 1 miljard euro. In de nieuwe financieringswet schieten de Vlamingen er ook nog eens 2,2 miljard euro bij in tegen
2030. En ook met andere regeringsmaatregelen wordt gretig in de Vlamingen hun portemonnee gegraaid.
Wat krijgen de Vlamingen zoal in ruil voor al dat geld?
4 Een verbrusseling van de faciliteitengemeenten met onder andere de vervanging van de Nederlandstalige rechtbank door een
tweetalige. Zo maken de Franstaligen meer kans om juridische twisten te winnen, zoals over de omzendbrief-Peeters. Ook de
carrousel met de Fransdolle burgemeesters kan weer herbeginnen.
4 Er komen Franstalige rechters in Vlaams-Brabant. Want sommige Franstaligen vinden dat Vlaamse rechters, ook al zijn ze
tweetalig, niet in staat zijn om objectief recht te spreken of onderzoeken te leiden.
4 Het nieuwe systeem van de gecoöpteerde senatoren zorgt ervoor dat Franstalige
partijen worden aangemoedigd om in Vlaams-Brabant op te komen met de verkiezingen. Want voor de verdeling van die Senaatszetels worden niet alleen de stemmen
geteld die de Franstalige partijen behaalden in Wallonië en Brussel, maar ook in HalleVilvoorde!
4 Er komt een Hoofdstedelijke Gemeenschap waar alle Vlaams-Brabantse gemeenten
verplicht deel van uitmaken. Van Beersel over Gooik tot Londerzeel en Diest. De Franstaligen willen dit vehikel gebruiken voor de uitbreiding van Brussel.
4 De Vlaamse toegevingen worden gebetonneerd in de Grondwet en in bijzondere
wetten. Het moet zijn dat de Franstaligen toch wel héél tevreden zijn met dat
akkoord…

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.

"

Als dit voor CD&V
‘woord houden’ is,
dan houden de
Vlamingen best hun
hart vast voor wat
de regering-Di Rupo
ons nóg
zal brengen …

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

/

