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BEERSEL
N-VA Beersel aanwezig
op jaarmarkt Dworp
De N-VA is duidelijk aanwezig in
het straatbeeld. We organiseerden
naar jaarlijkse traditie een Vlaamse
feestdag voor alle Beerselaars in
Zaal Centrum in Huizingen. Daarnaast zijn onze gemeenteraadsleden
steeds aanwezig op de jaarmarkten.
Kom ons gerust een bezoekje brengen op de laatste jaarmarkt van het
jaar in Dworp op 21 oktober. Laat
het duidelijk zijn: N-VA Beersel
gaat de straat op en wil meer dan
ooit tussen de mensen staan.

INTERVIEW MET BEERSELS MINISTER BEN WEYTS
Ben Weyts werd bij de vorming van de
Vlaamse Regering minister voor Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand,
Toerisme & Dierenwelzijn. Ondanks de
hectische beginperiode en de drukke
agenda vond Ben tijd voor een kort gesprek.
Hoe vallen de eerste maanden als kersvers
Vlaams minister mee?
Ben Weyts: Voor mijn eigen welzijn is het
niet altijd een cadeau, maar ik ben een werkmier. Ik heb mij in de dossiers gesmeten en
het blijft smaken naar meer.

V.U.: Tom Feys - Grootheideweg 22 - 1653 Dworp - beersel@n-va.be

Hoe kan je je inwerken in die uiteenlopende complexe materies?
Hard werken en veel studeren. Het helpt dat
ik het regeerakkoord van A tot Z mee heb
onderhandeld. Ik heb ook een verleden als
kabinetschef van een Vlaamse minister en ik kan
terugvallen op goede medewerkers. We staan er
en we zullen overeind blijven.

BEN WEYTS
Vlaams minister voor Mobiliteit,
Openbare Werken, Vlaamse Rand,
Toerisme & Dierenwelzijn.

Eindelijk is iemand van onze streek bevoegd voor de Vlaamse Rand. Maakt
dit een verschil?
Lees het Vlaamse regeerakkoord. Er zit een duidelijke zwart-gele grondstroom
in het hele pact dat de N-VA heeft kunnen smeden met CD&V en Open Vld. Dat
lees je ook zwart op wit in het hoofdstuk over Vlaamse Rand. Ik heb voor onze
streek hard onderhandeld. Ik ga er nu alles aan doen om het binnen de regering
waar te maken.

Word
op de
jaarmarkt
lid aan
voordeelprijs!

www.n-va.be/beersel

Is het voor Beersel een toegevoegde waarde dat een Beerselaar Vlaams minister
is?
Het is voor heel Vlaanderen een toegevoegde waarde dat een Beerselaar Vlaams
minister is (lacht). Dat was een groot gebrek van veel vorige regeringen: te weinig
Beersel (bulderlacht).
Heb je nog tijd om de lokale politiek te volgen?
Ik heb een stap teruggezet als fractieleider, maar ik kies er bewust voor om gemeenteraadslid te blijven. Jullie zijn nog niet van me af.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Het bestuur van N-VA Beersel
en de mandatarissen nodigen u vriendelijk uit op hun

EETFESTIJN

EETFESTIJN
U bent van harte welkom op
zaterdag 6 december vanaf
18 uur en op zondag 7 december van 12 tot 15.30 uur in
zaal De Moriaan,
Witteweg 20 in Alsemberg.
Op het menu staat onder meer
speciale schotel, stoofvlees,
kip aan het spit. Tot dan!

Waar is deze foto genomen?
Geef het juiste antwoord en misschien win je een
Beersels streekproductenpakket.

Win een Beersels streekproductenpakket!
Onze fotograaf trok erop uit om een stukje Beersel
vast te leggen op foto. Weet u waar dit kiekje
genomen werd?
Stuur uw antwoord naar beersel@n-va.be of
stuur uw antwoord met naam en adres naar
Laarheidestraat 3 in 1650 Beersel en maak kans
op een mooie bierkorf, geschonken door het
bestuur van N-VA Beersel.
De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Bestuurslid in de kijker: Marc Beling
Marc Beling is beroepshalve verzekeringsmakelaar en woont in Dworp. Na
vele seizoenen van volleybalplezier is hij ook al jarenlang actief als lid van
de gemeentelijke sportraad. Sinds januari 2013 zetelt hij in de OCMW-raad
en in het vast bureau van het OCMW. Hierin volgt hij nauwgezet het personeels- en financieel beleid van het OCMW.
Marc is een echte levensgenieter. Om stoom af te blazen kan je hem terugvinden op het squashveld of in een van onze lokale eet- en drankgelegenheden.

beersel@n-va.be

BEERSELS BLUNDERBOEK

Gemeentebestuur schrapt fietspad Neerdorp
De N-VA betreurt het feit dat de gemeente het voorziene fietstraject tussen Lot
en Huizingen schrapt.
In het gehucht Neerdorp (Huizingen) ligt achter de huizen van de G.Demeurslaan
een oude industriële site. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, de gemeente Beersel en de Vlaamse Landmaatschappij sloegen in 2009 de handen in
elkaar om hier een moderne industriezone te ontwikkelen.
De aanwezigheid van twee treinstations gaf de gemeente de kans een heus fietsroutenetwerk uit te bouwen tussen de stations van Huizingen, Lot en de bedrijventerreinen in de kanaalzone. Het valt dan ook te betreuren dat de gemeente nu
terugkomt op deze beslissing.
In het mobiliteitsplan van de gemeente Beersel voorzag men een (grote) fietsenstalling aan de stations van Huizingen (en Buizingen) en het station van Lot. Neerdorp ligt mooi tussen de beide stations die slechts twee kilometer van elkaar
verwijderd zijn. Deze afstanden zijn perfect met de fiets en voor veel mensen ook
te voet af te leggen. Ook het nabijgelegen Siemens toonde interesse.

“Er is in Beersel
nog veel werk aan
de winkel wil de
gemeente een
ﬁetsvriendelijk imago krijgen.”
Willem Vandenbussche
N-VA-gemeenteraadslid

Bij de gedeeltelijke herziening van het BPA Industriezone Heideveld-De Gijseleer (26 augustus 2011) werd doorheen het
gebied een voet- en fietspad voorzien om Lot en Huizingen met elkaar te verbinden. Dat fietspad zou een serieuze meerwaarde hebben betekend voor deze site en zou ook de veiligheid verhogen voor de fietsers uit de twee deelgemeenten.
N-VA-gemeenteraadslid Willem Vandenbussche betreurt dan ook het schrappen van deze fietsroute die voor het grootste
deel gefinancierd is met subsidies.
“Hier had de gemeente een keuze kunnen maken voor de toekomst. Jonge mensen kiezen hoe langer hoe meer voor het
langzaam verkeer. Het is bijzonder jammer dat deze meerderheid een mooi project in de vuilbak kiepert. Er is in Beersel
nog veel werk aan de winkel wil de gemeente een fietsvriendelijk imago krijgen”, aldus Willem Vandenbussche.

Nederlandse taal geen prioriteit voor schoolreglement
“Zelfs in Brusselse scholen staat het
spreken van Nederlands in het reglement.”
Elsie Degreef
N-VA-gemeenteraadslid

De aanpassing van het schoolreglement van de
gemeentelijke basisscholen werd in de gemeenteraad van september ter goedkeuring
voorgelegd. In de engagementsverklaring van
het reglement staat de zin ‘Nederlands is de onderwijstaal van de school ’.

N-VA-raadslid Elsie Degreef wou deze zin vervangen door ‘Nederlands is de onderwijstaal en de
omgangstaal van de school, voor zowel de kinderen als de ouders’ en diende daarom een amendement in.
Elsie De Greef: “De onderwijstaal is de taal waarin onderwezen wordt en dat is natuurlijk Nederlands, maar de omgangstaal tussen de kinderen, tussen ouders en leerkrachten moet ook Nederlands zijn. De N-VA vindt dat we dit van onze
kinderen en ouders mogen verlangen als ze kiezen voor een Nederlandse school en wil dat dit vastgelegd wordt in de engagementsverklaring van het schoolreglement.”
Na de indiening van het amendement werd de zitting geschorst door
burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad Hugo Vandaele om
te overleggen met de meerderheid. Het besluit was dat de aanvulling
niet werd opgenomen in het schoolreglement. Het is volgens de schepen van Onderwijs niet juridisch afdwingbaar. Het amendement
werd door de meerderheid en de UB-fractie spijtig genoeg verworpen.

www.n-va.be/beersel

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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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.
n DE HEER
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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