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Jeugdhuizentocht van Jong N-VA Zenneland en Pajottenland
groot succes

N-VA wil duidelijke afspraken met Islamitisch
centrum Lot
een gebedshuis in Lot. We willen
vooral verhinderen dat dit gebedshuis een eiland zou vormen midden onze gemeente en zich vooral
zou richten op Brusselse moslims.
Daarom hebben we bij de eerste
contacten in 2012 steeds duidelijke
eisen gesteld die door de vereniging werden aanvaard.

Zaterdag 14 november trokken Jong N-VA Zenneland
en Jong N-VA Pajottenland met een grote groep jongeren op jeugdhuizentocht. Al voor de vierde keer trokken de jongeren met een speciale feestbus doorheen
de streek. Op hun tocht deden ze allerlei jeugdhuizen
en cafés aan in de Vlaamse Rand rond Brussel, onder
andere in Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Roosdaal,
Gooik en Lennik.

Minister Weyts verhoogt verkeersveiligheid rond scholen
Veel mensen rijden nog altijd
te snel in de buurt van scholen,
ook al is de zone 30-regeling daar
sinds 2005 verplicht ingevoerd.
Vlaams minister van Mobiliteit en
Beerselaar Ben Weyts (N-VA) wil
de zwakste weggebruikers beter
beschermen. Daarom pleit hij voor
een verbetering van de verkeersinfrastructuur en een aangepaste,
dynamische signalisatie.

slechts helpen als je flexibel omgaat
met de zone 30-regel: net voor en
na de schooltijd moet de snelheidsbeperking absoluut gehandhaafd
worden, maar op andere momenten
zijn er geen kinderen in de buurt.
Als je die snelheidsbeperking ook
oplegt tijdens de schoolvakanties en
in het weekend, gaan mensen zich
daar nooit aan houden.” Onderzoek
van mobiliteitsorganisaties toont
alvast aan dat een meerderheid van de Vlaamse automobilisten te vinden is voor
zo’n tijdelijke zone 30 in de
buurt van scholen. Voor een
permanente zone 30 is dat
brede draagvlak er niet.

BETERE SIGNALISATIE EN
INFRASTRUCTUUR

Voor de nieuwe minister van Mobiliteit is verkeersveiligheid rond
scholen een prioriteit. “De cijfers
zijn niet zo goed: er zijn nog te veel
verkeersovertredingen en te veel
slachtoffers. We zullen meer moeten
doen.”
Flitscontroles mogen geen taboe
zijn, vindt Weyts. “Maar flitsen zal

beersel@n-va.be

De invoering van een tijdelijke zone 30 veronderstelt het
gebruik van dynamische verkeersborden. Daarom wil minister
Weyts dat er werk wordt gemaakt
van een meer flexibele signalisatie,
via digitale verkeersborden.
Onderzoek bij Vlaamse automobilisten leert dat ook de herkenbaarheid van een zone 30 vaak nog te
wensen overlaat. “Het gebeurt dat
de signalisatie niet of onvoldoende
duidelijk is. En soms geeft het

Ben Weyts
wegbeeld helemaal niet aan dat je
een zone 30 binnenrijdt. Ook zulke
structurele problemen moeten
we dringend aanpakken”, besluit
Weyts. In afwachting daarvan bezorgt hij de gemeenten binnenkort
al een handleiding met concrete tips
om de buurt rond scholen veiliger te
maken.

Het Islamitisch centrum Lot
heeft op 22 september een nieuwe vennootschap opgericht voor
haar werking in de Stationstraat
in Lot. Op het eerste gezicht
niets opmerkelijk, ware het niet
dat de statuten neergelegd zijn
in Brussel en opgesteld zijn in
het Frans. De N-VA wil dat het
gemeentebestuur de dialoog
aangaat met het centrum om zich
aan de gemaakte afspraken uit
2012 te houden.
N-VA Beersel stond steeds kritisch
ten aanzien van de komst van

We hebben de initiatiefnemers zelf
gecontacteerd en zonder omwegen
onze bezwaren en bezorgdheden
voorgelegd. Daarnaast hebben we
enkele duidelijke voorwaarden
voor een goede samenwerking op
tafel gelegd.
Ten eerste lag het voor de hand dat
enkel het Nederlands zou worden
gebruikt in de communicatie met
de Beerselse bevolking en dus ook
aan de buitenzijde van het gebouw.
De initiatiefnemers hebben toen de
anderstalige webstek van het net
gehaald.
Jammer genoeg merken we op dat
er van die goede bedoeling weinig
meer overblijft. Activiteiten op hun
facebookpagina zijn ééntalig Frans
en de statuten van een nieuwe
vennootschap zijn neergelegd in
Brussel en opgesteld in het Frans.
“De gemeente heeft in haar be-

leidsnota een prioriteit gemaakt
van integratie maar heeft duidelijk
schrik zich Vlaams te profileren.
Hier heeft de meerderheid een
mogelijkheid om haar goede wil
te tonen. Ik vrees dat de angst om
Franstalige kiezers te verliezen
opweegt tegen een uitgesproken
Vlaamse reflex”, aldus N-VAgemeenteraadslid Willem Vandenbussche.
Vanaf 2006 is er in Beersel een
Vlaams beleidsplan dat het Vlaams
karakter van onze gemeente op
positieve wijze wil uitstralen en
anderstaligen moet aanzetten
om Nederlands te leren. Daarbij
komt nog dat integratie één van de
hoofdprioriteiten is van dit gemeentebestuur. De N-VA verwacht
dan ook dat het gemeentebestuur
actie onderneemt.

Willem Vandenbussche
gemeenteraadslid

N-VA wil slimme camera’s om inbraken tegen te gaan
In de Zennevallei werden in
2014 meer dan 800 woninginbraken geregistreerd. De N-VA
ziet een oplossing in slimme
camera’s op de invalswegen, die
nummerplaten herkennen.
Met deze camera’s willen we de
pakkans verhogen én zorgen voor
de daling van de criminaliteit
in onze streek. Andere Vlaamse
gemeenten hebben bewezen dat
het lukt”, zegt N-VA-raadslid Erik
Mosselmans. “Op één maand
tijd werden in Mechelen zo’n
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250.000 voertuigen gecontroleerd.
690 keer was het ‘prijs’. Bijna 100
voertuigen waren geseind als
niet-verzekerd, 220 voertuigen
waren gestolen en 370 voertuigen
konden gelinkt worden aan een
lopend gerechtelijk onderzoek.”
De kostprijs is volgens N-VA geen
struikelblok. ‘Voor 50.000 euro
kunnen we alleen al in Beersel langs de op- en afritten zo’n
camera’s installeren. Een redelijk
bedrag als je weet wat het voor de
burgers kan opleveren.’

De bal ligt dus in het kamp van de
gemeenten Halle en Beersel. “Wij
willen alvast investeren in veiligheid. We
moeten
aan de
bevolking
duidelijk
maken dat
we een einde willen
maken aan
de hoge
Erik Mosselmans
inbraakcijGemeenteraadslid
fers.

