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N-VA BEERSEL ZORGT VOOR ZEKERHEID
TIJDENS STROOMONDERBREKING
Afgelopen weken was er veel tumult rond de mogelijke gevolgen van stroomschaarste en de afschakeling die hierop zou volgen. De burgemeester is samen met de gouverneur verantwoordelijk voor een goede beheersing van de afkoppeling.
N-VA Beersel verwacht dat ons gemeentebestuur al het mogelijke
doet om Beerselaars zo goed mogelijk te onder- steunen en te informeren. Daarom hebben wij op de gemeenteraad van oktober
reeds de vraag gesteld hoe ver onze gemeente staat met het noodzakelijke crisisplan dat moet worden opgesteld.
In het Rondenbosmagazine van december zal het crisisplan van
onze gemeente toegelicht worden. Ook wij zijn benieuwd naar de inhoud van dit crisisplan en verwachten een
antwoord op vele vragen.
Beerslaars moeten alvast niet in paniek raken voor een onverwachte stroomuitval. Een afschakeling zal steeds enkele
dagen op voorhand aangekondigd worden. Om de stroomonderbreking zo goed mogelijk te doorstaan, kan u op onze
website www.n-va.be/beersel extra informatie terugvinden.
En als er een onderbreking is: maak er een gezellig avondje van met kaarslicht!

Het bestuur van N-VA Beersel nodigt u van harte uit op zijn jaarlijks
V.U.: Tom Feys - Grootheideweg 22 - 1653 Dworp - beersel@n-va.be

EETFESTIJN
Kip aan’t spit, stoofvlees, speciale schotel,...

zaterdag 6 december 2014 vanaf 18u
zondag 7 december 2014 van 12u tot 15u30
Locatie: De Moriaan - Witteweg 20 - 1652 Alsemberg

V.U.: Tom Feys, Grootheideweg 22, 1653 Dworp

www.n-va.be/beersel

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Welke Beerselse straten vallen in het afschakelplan?
Alsembloemlaan, Berkenlaan, Beukenbosstraat, Beukenplein, Bloemenerf,
Blutsdelleboesdaalveldweg, Boonstraat, Braambessenlaan, Bremlaan,
Bronstraat, Brusselsesteenweg, Diepestraat, Fr. Deneyerstraat, Gemeenveldstraat, Genstberg, Gijselbosstraat,
Groenlaan, Grootbosstraat, Grootvelderf, Grootveldstraat, Guldenbodemstraat, Halsendallaan, Het Broek,
Hof-Ten-Boesdaallaan, J. B.Vandenboschstraat, Kapelaansplein, Kareel-

straatje, Kloosterweg, Koudenberglaan, Kraakbessenlaan, Krommedelle,
Kruisdreef, Lindekensweg, Losseweg,
O. L. Vrouwstraat, Oude Molenstraat,
Oude Postweg, Pastoor Bolsstraat, Rodestraat, Rondenboslaan, Steenweg
Naar Eigenbrakel, Steenweg Naar
Halle, Sterrenlaan, ’T Heiken, ’T Veld,
Vanderveldenlaan, Varenlaan, Waterpoelstraat, Winderickxplein, Wit Kapelleke, Witteweg, Zonienwoudlaan,
Zonnelaan.

Opslag voor alle gemeentepersoneel?
Onze gemeente heeft het moeilijk om
de eindjes aan mekaar te knopen.
Ook op het gemeentepersoneel wordt
bespaard: er is dit jaar minder personeel dan vorig jaar. Het schepencollege bevestigt dat deze hogere
efficiëntie zeker niet geleid heeft tot
een mindere dienstverlening aan de
Beerselaars.
Het gemeentepersoneel werkt anders,
beter georganiseerd, en dat voor dezelfde wedde. Alhoewel, in Beersel is
blijkbaar niet alle gemeentepersoneel
gelijk voor de wet. Onze verbazing
was groot toen op de gemeenteraad

van 22 oktober de burgemeester ons
bevestigde dat voor de gecombineerde
functies van gemeentesecretaris en
OCMW-secretaris (vanaf 1 december
2014) en van de financieel beheerder
(op termijn) wel een bijkomende vergoeding kan voorzien worden.

Tot 30 % opslag!
Het is niet correct dat ‘de bazen’ wel
meer mogen verdienen om beter, meer
en harder te werken; terwijl ‘het gewone personeel’ dat niet krijgt. Wij
vinden dit niet alleen een voorbeeld
van slecht financieel beheer, maar ook
van slecht personeelsbeheer. En van

een totale minachting voor het eigen
gemeentepersoneel.
Om maar te zwijgen van de sp.a: we
zagen die toch betogen voor gelijke
rechten en faire behandeling van
werknemers?
Dat geldt dan
blijkbaar voor
iedereen, behalve voor het
Beerselse gemeentepersoneel.
KRISTIEN
VANHAVERBEKE
N-VA-gemeenteraadslid

Een hart voor Constant Theys
De N-VA was verbaasd te vernemen dat het graf van schrijven Constant Thys zou
verdwijnen omdat de consessie verliep. Onze fractie is dan
ook verheugd dat de gemeente een 99-jarige concessie nam op het graf.
Constant Theys was een Alsembergse schrijver, een tijdgenoot van Herman Teirlinck, die
ons een schat van boeiende werken heeft nagelaten. Van
zijn hand zijn de welbekende geschiedenis van onze deel-

gemeenten. Een schrijver wiens werk we moeten koesteren
en die rust op het kerkhof van Alsemberg. Het kustwerk op
het graf is van de Alsembergse kunstenaar Dries Vandenbroeck, geroemd om zijn kunsttegels en keramiek.Gemeenteraadslid
Erwin Rosseel ondervroeg het college op de gemeenteraad over de
zaak en is dan ook tevreden dat het
graf van Constant Theys een 99-jarige concessie heeft gekregen. Het
zou jammer zijn mocht er geen
plaats meer zijn voor een schrijver
ERWIN ROSSEEL,
met zo’n belang voor onze geN-VAmeente.

Proficiat!
Meer dan 50 inzendingen kregen we op
de fotowedstrijd van vorige maand. Het
antwoord was dan ook eenvoudig. De
hond van kunstenaar Bert De Keyser staat
op de Sanatoriumstraat in Alsemberg.

beersel@n-va.be

Uit al deze inzendingen trok een onschuldige kinderhand Renaat Denayer uit Alsemberg als winnaar. Hij ontving een
streekproductenmand uit het Lambiekcentrum. Laat het smaken!

gemeenteraadslid

Gemeentebestuur Beersel wil bouwen in overstromingsgebied
De gemeente Beersel heeft samen
met woonpunt Zennevallei bouwplannen aan de Lotsesteenweg in
Dworp ter hoogte van de Molenbeek.
De N-VA fractie, onder leiding van
gemeenteraadslid Willem Vandenbussche, verzet zich tegen de plannen
en vraagt de schorsing van deze beslissing. De toekomstige woningen
liggen pal in overstromingsgebied.

uitvoeringsplan’t hoekske aan te passen. De gevolgen zijn volgens ons niet
te overzien. De gemeente heeft in haar
beleidsnota een prioriteit gemaakt van
wateroverlast, maar nu beslist ze lijnrecht in te gaan tegen haar eigen beleidsplan. De toekomstige woningen
liggen midden in het overstromingsgebied van de Molenbeek. Een onbegrijpelijke beslissing.

Het gemeentebestuur heeft beslist op
de hoek van de Lotsesteenweg en Sollenbeemd extra bouwzone te voorzien
voor de aanbouw van sociale woningen. Op de Beerselse GECORO is tumult onstaan over de vraag van het
gemeentebestuur om het ruimtelijk

Openbaar onderzoek
Afhankelijk van de timing start binnenkort het openbaar onderzoek. Op
dat moment kunnen omwonenden bezwaren en opmerkingen indienen.
Deze worden ingediend bij de Gemeentelijke Commissie voor Ruimte-

lijke Ordening (GECORO) per aangetekende brief of met behulp van een
ontvangstbewijs. Als fractie zullen we
bezwaar aantekenen en indien nodig
verdere stappen ondernemen tegen
deze beslissing. Het is onze verdomde
plicht om toekomstige bewoners te beschermen tegen
ruimtelijk knutselwerk van deze
meerderheid.
Vragen?
Mail naar
beersel@n-va.be
of bel naar
0498 186 048.

WILLEM
VANDENBUSSCHE,
gemeenteraadslid

Interview met kersvers fractieleider: Erik Mosselmans
In de voetstappen treden
van een ‘politiek beest’
als Ben Weyts is niet simpel. Hoe ga je je eigen
stempel drukken
op de fractie?
Eenvoudig is dit
zeker niet. We
zijn zeker trots
dat Ben een ministerportefeuille heeft en dit
met een aantal verantwoordelijkheden die
niet min zijn. We wensen hem dan ook alle
succes. Ik werk graag in teamverband en
laat de mensen rond mij graag mee groeien.
Mijn bedoeling is om te zorgen dat alle leden
van de fractie en het bestuur verbonden blijven en dat we er met de volledige ploeg
terug staan binnen 4 jaar, sterker dan ooit.
Wat zijn voor jou de belangrijkste prioriteiten voor de fractie?
De communicatie met de Beerselaar. Veel te
weinig inwoners weten wat er gebeurt in
een gemeente en wat er beslist wordt op de
gemeenteraad. Graag zou ik de Beerselaar
mee in het beleid betrekken en dit kan op
een heel aantal manieren en activiteiten, die
we de volgende vier jaar naar buiten zullen
brengen.
Wanneer beschouw je je fractievoorzitterschap als geslaagd?
Als we binnen vier jaar mee kunnen besturen. Als de andere partijen met ons willen
praten op het ogenblik dat er een meerderheid moet gevormd worden en niet zoals in

www.n-va.be/beersel

het verleden er gewoonweg niet met ons gepraat werd, daar waar de kiezer toch een
duidelijk signaal gegeven had.
Wie is Erik Mosselmans? Hoe zou je je zelf
omschrijven in een paar zinnen?
Ik ben nu 54 jaar oud en heb het Vlaamse
goed met de paplepel meegekregen. Mijn pa
was Volksunievoorzitter in Rode en kwam
meerdere malen op voor de plaatselijke
Volksunie. Ik ben ook sociaal en dat heb ik
ook vanuit de familiale sfeer mee opgepikt.
Ons ma is mijn groot voorbeeld, zij was eigenlijk de eerste kringloopwinkel in de
buurt , avant la lettre omdat zij de minder
begoede mensen altijd steunde. Ik ben een
teamspeler en heb door de jaren heen privé
en zakelijk leren relativeren. Ik probeer
steeds het beste in iemand boven te halen en
geef veel vertrouwen. Het ondernemen zit
in mijn bloed en ik laat me door tegenslag
niet gauw uit mijn lood slaan. En wat in mijn
leven zeker niet mag ontbreken is humor.
Humor is de beste bouwsteen om bruggen
te bouwen. Een dag zonder lach is geen dag.
Wie zijn je grootste voorbeelden? Wie is
voor jou de grootste Beerselaar?
De grootse Beerselaar op dit moment voor
mij is Ben. Maar als we verder gaan kijken,
vind ik de grootste Beerselaar al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten in de gemeente en dan bedoel ik de leiders van
jeugdverenigingen, de trainers van de sportclubs, … Al deze mensen die zich bezig houden met de sociale werking binnen de

gemeente en die zorgen dat de jeugd, de toekomstige ziel van Beersel, op een toffe manier deel uitmaken van de Beerselse
gemeenschap.
Mocht je burgemeester worden, wat zou je
eerst willen veranderen?
Dat is wel een hoge inzet. Wat ik zou veranderen is de aanpak. Ik vind dat een gemeente te vergelijken is met een bedrijf. Je
hebt de bedrijfsleider (de burgemeester), zijn
managers (de schepenen), de medewerkers
en dan de klanten (de inwoners). Als bedrijfsleider heb je tee hoofdbekommernissen: je medewerkers en je klanten. Dit kan je
doortrekken naar een gemeentebestuur en
dit mis ik op dit moment. Bedrijfsleiders
moeten dan ook het voorbeeld geven voor
de medewerkers, zeker wanneer er bespaard
moet worden. Ik wil dan ook een pluim
gooien naar de medewerkers van gemeente
en politie, omdat zij in moeilijke omstandigheden nog steeds het beste van zichzelf
geven. De taken die zij dagelijks op zich
nemen vormen immers de ziel van de gemeente .
Hoe zou je de Beerselaars nauwer willen
betrekken bij het beleid van hun gemeente?
Communiceer meer en beter. De sociale
media geven ook heel wat mogelijkheden
die op dit moment volgens mij niet genoeg
gebruikt worden. Organiseer meer activiteiten, breng de Beerselaar vaker bij elkaar.

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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