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BEERSEL

3 661
MAAL DANK!

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

3 661 Beerselaars hebben op 14 oktober voor de N-VA
gekozen. De partij springt van 1 naar 8 gemeenteraadszetels. Nog nooit in de Beerselse geschiedenis boekte een
partij zo’n verkiezingsoverwinning. Nog nooit klonk de
roep om verandering zo luid.
De traditionele partijen blijven echter doof. Meer nog, zij
wensen de winnaar van de verkiezingen uit te sluiten
van het bestuur. Men was zelfs niet bereid tot een
gesprek met de N-VA.

ONBESTUURBAAR
Om de N-VA buiten te sluiten heeft men maar liefst vier
partijen nodig. En dan nog geraakt men amper aan 14
op 27 zetels. Daardoor dreigt Beersel onbestuurbaar te
worden. Of gooide men het heimelijk op een akkoordje
met de Franstalige lijst? De boze reacties van haar

kiezers legt de Beerselse CD&V achteloos naast zich
neer. De arrogantie van de macht.
De volgende jaren zullen wij uw Vlaamse garantie zijn.
Die verantwoordelijkheid nemen we met enthousiasme
en dankbaarheid op.

POSITIEF OPPOSITIEWERK
Onze verkiezingsoverwinning heeft ons een
ongelooflijke boost gegeven. Meer dan ooit zal u de
komende jaren van de N-VA horen. Met positief
oppositiewerk maar evengoed met leuke activiteiten.
Kom alvast naar ons eetfestijn en onze
nieuwjaarsreceptie. Zoals steeds: gezellig en open voor
iedereen.
Steeds tot uw dienst.
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Franstalige campagne voor CD&V

"On ne vous demande pas
de voter pour CD&V par conviction,
mais par nécessité mathématique." Wij vragen u niet om uit overtuiging
voor CD&V te stemmen, maar uit
mathematische noodzaak.

Na de verkiezingen meldde men ons
Franstalige brieven (met ook wat Arabisch)
waarin werd opgeroepen om CD&V te
stemmen. Waarom? Om de N-VA af te
stoppen. Én omdat er dan snel een
islamitisch centrum zou kunnen komen in
Lot ...
Het schrijven leek uit te gaan van
Franstalige moslims die in CD&V
een grote bontgenoot zien. Enerzijds
bevatte de brief een kopie van de
architectplannen van het centrum.
Anderzijds zijn ook verschillende
grafieken toegevoegd die moeten aantonen
dat alle moslims en Franstaligen voor
CD&V moeten stemmen. Want anders zou
de N-VA de burgemeester kunnen leveren.

CD&V-folder
Wat nog meer de wenkbrauwen doet
fronsen is dat aan de bundel steeds een
verkiezingsfolder was vastgeniet van
Annie Casaer, de echtgenote van huidig
burgemeester Hugo Casaer.
Werd de brief dan verstuurd door CD&V?
Wie zal het zeggen? Vreemd is alleszins dat
de initiatiefnemers over heel wat CD&Vfolders beschikten om aan hun brieven te
nieten.

Oproep
Voor de duidelijkheid: voor
de N-VA telt afkomst, ras of
godsdienst niet. Wat wel telt
is of iemand zich integreert,
Nederlands leert,
zich aanpast.
We roepen de initiatiefnemers
van deze folder op om zich
bekend te maken en met ons
een open gesprek aan te gaan.
Het gsm-nummer van
Ben Weyts is
0496 27 57 81. Wij hebben niets
te verbergen. We hopen van
iedereen hetzelfde.

beersel@n-va.be

"Ne votez pas blanc se sont des voix en
moin pour contrer la NVA" - Stem niet blanco,
dat zijn stemmen minder om de
N-VA tegen te gaan.
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Nieuwjaarsreceptie N-VA Beersel:
Iedereen Welkom!
Noteer alvast in uw agenda de gezelligste receptie van het
jaar in De Grote Sleutel, Pastoor Bolsstraat 37 in
Alsemberg, met als gastspreker Vlaams minister

PHILIPPE MUYTERS
Afspraak op zondag 27 januari 2013 om 11 uur waar de
kersverse N-VA-gemeente- en OCMW- raadsleden u graag
verwelkomen voor een hapje en een drankje.

Wanneer luistert het
gemeentebestuur
naar de Beerselaars?
Begin dit jaar lanceerde de N-VA een bevraging over het
reilen en zeilen in Beersel over zowat alle thema’s en
bevoegdheden. Op een tiental formulieren formuleerden
Beerselaars klachten over een gemeentelijke dienst waar
dossiers ‘geregeld’ zouden worden.

Bron: Het Nieuwsblad

N-VA vraagt doorlichting
gemeentedienst
N-VA Beersel vraagt
een onafhankelijke
doorlichting van de
gemeentediensten om
‘de jarenlange geruchten over vermeend
gesjoemel bij één
dienst uit de wereld te
helpen’. Burgemeester
Casaer wijst erop dat
die geruchten al zijn
onderzocht.
JELLE SCHEPERS

Een verrassing was dat niet helemaal. Al jarenlang gaan
er in de gemeente geruchten over vermeend gesjoemel,
belangenvermenging en over “enveloppen” in ruil voor
een positief advies voor een bouwvergunning.
Omdat iedereen er bij gebaat is dat die geruchten voor
eens en altijd de wereld uit worden geholpen, vroeg de
N-VA in juni een doorlichting van de gemeentelijke
diensten door een onafhankelijk bureau. Zodat men korte
metten zou kunnen maken met al die geruchten. Anders
krijgen heel de gemeente en álle gemeentelijke diensten
een slechte naam, ondanks het prima werk van vele
ambtenaren.

Schande N-VA!
Volgens CD&V en sp.a-Groen was er echter geen vuiltje
aan de lucht. Dat de N-VA het aandurfde hierover te
spreken, vonden ze schandalig.
Nadien kreeg Ben Weyts nog enkele getuigenissen
doorgespeeld. In plaats van die documenten uit te spelen
in de verkiezingscampagne, werden ze overgemaakt aan
het parket, in alle stilte.
Op 23 oktober, toevallig twee weken ná de verkiezingen,
viel het parket binnen op het gemeentehuis en bij het
hoofd van de dienst ruimtelijke ordening. Deze laatste
werd preventief geschorst. Misschien was er dan toch iets
aan de hand?

Omerta
De geheimdoenerij, het toedekken van wantoestanden, de
sfeer van ‘omerta’… moeten stoppen. Als er vermoedens
zijn, moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen.

www.n-va.be/beersel

BEERSEL Kandidaat-burgemeester Ben Weyts, lid van
meerderheidspartij N-VA, gaat
de polemiek niet uit de weg
door te spreken over ’jarenlange geruchten over vermeend
gesjoemel bij één gemeentedienst’. Een enquête die partij
begin dit jaar uitdeelde bij de
bevolking, is de aanleiding.
’Bij de grootscheepse bevraging hebben we 150 formulieren ingevuld teruggekregen.
Een vijftal inwoners formuleerde los van elkaar klachten
over een bepaalde gemeentelijke dienst waar dossiers ‘geregeld’ zouden worden’, zegt
Weyts. ‘Een verrassing was
dat niet helemaal. Wie al een
tijdje in de gemeente woont,
weet dat er al lang geruchten
zijn over zogezegde geldenveloppen die gegeven worden om
een positief advies voor een
moeilijke vergunning te krijgen. Ik heb altijd gedacht dat
het roddels waren, maar ze
blijven hardnekkig.’
De N-VA vraagt een onafhankelijke doorlichting van de ge-

Na jarenlange geruchten over
gesjoemel bij gemeente
meentelijke diensten. ’Iedereen in de gemeente heeft daar
baat bij. Een onderzoek van
een onafhankelijk bureau kan
korte metten maken met die
geruchten, zodat de gemeente
van dat gedoe verlost is. Anders krijgen heel de gemeente
en alle gemeentelijke diensten
een slechte naam, ondanks het
uitstekende werk van zoveel
ambtenaren’, zegt Weyts. ‘Als
uit de audit blijkt dat er toch
een probleem is, dan moet er
kordaat worden opgetreden.
Bewijst het onderzoek dat er
niets aan de hand is, dan kunnen we al die geruchten beschouwen als indianenverhalen en moeten we ze ferm tegenspreken. Alleszins kunnen
we dan beginnen met een propere lei.’

,,

Al onderzoek gevoerd

vraagd om te getuigen, maar
niemand kan de aantijgingen
bevestigen. Iedereen ontkent
het, heeft het van horen zeggen of heeft het zelf niet meegemaakt. Al twee keer zijn die
geruchten grondig onderzocht,
niet alleen door de gemeentesecretaris maar ook door de
politie en zelfs het Comité P.
Dat heeft al tot pijnlijke gesprekken geleid. De betrokken
partijen zijn ook al met elkaar
geconfronteerd, maar daar is
niets uitgekomen. Er is dus
geen enkel concreet feit. Dit
jaar is er ook nog een uitspraak geweest voor de rechtbank, waarbij de gemeente en
de ambtenaar geviseerd werden in verband met een verkaveling. De rechtbank heeft ons
gelijk gegeven en gezegd dat
alle procedures correct zijn
gevolgd. Ik verdedig mijn
diensten dus. Ik hoor ook wel

BEN WEYTS,
N-VA’er

Wie al een tijdje in Beersel woont,
weet dat er al lang geruchten zijn
over geldenveloppen om een
positief advies voor een moeilijke
vergunning te krijgen
Foto: ssj
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Ook in de toekomst zullen wij wantoestanden aanklagen,
correct en kordaat. Wij blijven dit dossier van nabij
opvolgen. En we blijven natuurlijk luisteren naar
Beerselaars met klachten. Wanneer doet het
gemeentebestuur dat ook?
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Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
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agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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