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V.U.: TOM FEYS, GROOTHEIDEWEG 22, 1653 DWORP

De leden van N-VA Beersel kozen op 6 maart een nieuwe bestuurs-
ploeg voor de komende drie jaar. Tom Feys uit Dworp werd unaniem 
verkozen als voorzitter. Hilde Dehollogne wordt ondervoorzitter en 
Veerle Hylebos secretaris. De bestuursleden (vlnr): Ingrid Verschueren, 
Hilde Dehollogne, Bruno Lerminiaux, Kristien Vanhaverbeke, Lieve 

Vancutsem, Bart Devillé, Hugo Hofkens, Tom Feys, Willem Vanden-
bussche, Alain Demartin, Jeroen Vanzeebroeck, Veerle Hylebos, Marc 
Beling, Ben Weyts, Marianne Testaert, Yves Desmet, Erik Mosselmans, 
Marina Teunisse, Erwin Rosseel en Elsie Degreef. Ontbreekt op de foto: 
Ann Leyssens.

Uw nieuwe ploeg voor Beersel!

Ben Weyts, Vlaams minister en het bestuur van N-VA Beersel nodigen u vriendelijk uit op onze barbecue ter gelegenheid van onze  

Vlaamse feestdag
zaterdag 2 juli,
vanaf 18 uur
Zaal Centrum, Menisberg 7,

1654 Huizingen

Overheerlijke barbecue
kinderen kleiner dan 1,40 m eten gratis
Kinderanimatie en springkasteel

Toespraak door minister-president
Geert Bourgeois,
ingeleid door Ben Weyts

N-VA ruimt mee zwerfvuil op p.2 N-VA vraagt excuses gemeentebestuur p.3
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N-VA Beersel ruimt mee zwerfvuil op

Massa’s klachten over nieuwe belastingen 
Zelfstandigen betalen meer dan  
half miljoen euro extra belastingen

Een groen en proper Beersel is één van de speerpunten van 
N-VA Beersel. Daarom nemen de N-VA-bestuursleden ieder 
jaar deel aan de actie ‘Geen gepraat, propere straat’. 

Al enkele jaren houden de gemeentes Beersel, Sint-Pieters-Leeuw 
en Halle, en dit jaar ook Dilbeek, een wedstrijd rond het opha-
len van zwerfvuil. De gemeente nodigt alle jeugdverenigingen, 
buurtbeheerders en andere verenigingen uit om mee zwerfvuil te 
rapen. 

De N-VA koos dit jaar voor de wegen naast de autosnelweg waar 
vaak massa’s vuil uit het raam worden gegooid. De Beerselstraat 
en Nering behoren tot de vuilste straten van de gemeente.

Tijdens het ruimen van zwerfvuil aan het op- en afrittencomplex 
in Beersel-Lot werden er in de struiken ook gestolen kerkspul-
len gevonden. Het was vrijwilliger Margot Feys die de vondst 
deed. Een hele zak vol kelken, schaaltjes en kettingen, de meeste 
beschadigd.

De gemeente Beersel heeft 126 officiële 
klachten ontvangen over de belasting op 
economische bedrijvigheid en leeg-
staande gronden, twee pestbelastingen 
ingevoerd door het Beerselse gemeente-
bestuur. Vooral de belasting op econo-
mische bedrijvigheid zorgt voor veel 
commotie. Heel wat bedrijven dienen 
buitenproportionele bedragen te betalen. 
In totaal betaalden de Beerselse zelfstan-
digen al meer dan een half miljoen euro 
aan nieuwe taksen. Verschillende onder 
hen stapten reeds naar de rechtbank.

Heel wat Beerselse grondeigenaars en zelf-
standigen verslikten zich vorig jaar in hun 
koffie toen ze geconfronteerd werden met 
de nieuwe belasting. Deze extra belastin-
gen waren volgens de meerderheid nodig 
om de tekorten op de begroting te dichten. 
Het gaat om bedragen van 100 tot bijna 
15.000 euro. De belasting op economische 
bedrijvigheid werd eerder al geschorst 
omdat de tarifering de grenzen van de 
redelijkheid overschreed. Er werd geen re-

kening gehouden met de grote oppervlakte 
van sommige bedrijven, waardoor die een 
onredelijk hoge belasting zouden moeten 
betalen.

126 officiële klachten, een veelvoud in 
realiteit
Zelfs na de aanpassing blijft het bedrag 
voor grondeigenaars en bedrijven bijzon-
der hoog. Vandaar ook het grote aantal 
klachten (126 in totaal). Deze belasting 
werd ingevoerd zonder enige vorm van 
overleg met de sector en werd door de 
N-VA van in het begin aangeklaagd als 
onredelijke pestbelasting. Verschillende 
bedrijven zijn naar de rechtbank gestapt 
om de belasting aan te klagen. 

Het risico bestaat dat bedrijven een andere 
locatie zoeken en uit Beersel verdwijnen, 
met minder ontvangsten én minder jobs in 
onze regio als gevolg.

N-VA-gemeenteraadslid Marina Teunisse: 
“Bedrijven hebben het zo al moeilijk om 

zich staande te houden en worden nu ge-
troffen door een extra belasting. Blijkbaar 
is voor het Beerselse gemeentebestuur het 
ontplooien van een economische bedrij-
vigheid een misdaad die bestraft dient te 
worden.”

Volgens de N-VA kan het gemeentebestuur 
best zonder deze belasting. Ze dient om 
prestigeprojecten zoals de verbouwingen 
van CC De Meent te financieren (kostprijs: 
600 000 euro) 

Wij hopen dan ook dat de redelijkheid 
terugkeert en het gemeentebestuur deze 
absurde pestbelasting voorgoed schrapt. 

Wist je dat…
 Het aantal inwoners van Beersel op 10 jaar tijd van 23.337 naar 24.588 inwoners is gestegen?

 De nacht van de Ondernemer in Beersel een enorm succes was met 330 ondernemers uit de Zennevallei?

Marina Teunisse
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Nalatigheid gemeentebestuur veroorzaakte verzakking Steenweg 
N-VA vraagt excuses van gemeentebestuur 
De verzakking van de Steenweg naar Halle (N231) werd veroorzaakt door nalatigheid van de gemeente  
Beersel. Dat staat zwart op wit in het verslag van de gerechtsdeskundige die de zaak heeft onderzocht.  
N-VA Beersel wil dat het gemeentebestuur excuses aanbiedt aan de omwonenden en aan Vlaams minister 
van Mobiliteit Ben Weyts.  “De gemeente heeft de boel laten verrotten en probeerde dan alle verantwoor-
delijkheid af te schuiven”, zegt N-VA-fractieleider Erik Mosselmans. “Dit wanbestuur heeft gezorgd voor 
maanden miserie”. 

De Steenweg naar Halle (N231) in Beersel moest begin februari 
2015 worden afgesloten wegens een groot gat ter hoogte van 
garage Lebeau. De verzakking werd veroorzaakt door een oude, 
bakstenen waterafvoerbuis. De gemeente Beersel is bevoegd voor 
dit soort rioleringsbuizen, maar probeerde alle verantwoorde-
lijkheid af te schuiven op het Vlaams Gewest en Vlaams minis-
ter van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. De koppige 
houding van het gemeentebestuur zorgde voor veel vertraging. 
Omwonenden en lokale handelaars moesten acht maanden lang 
wachten op een oplossing. 

Uit het 
verslag van 
de gerechts-
deskundige 
blijkt nu dat 
de verant-
woordelijk-
heid volledig 
berust bij de 
gemeente 
Beersel. Het 
verslag is 
keihard voor 
de nalatig-
heid van het 
gemeente-
bestuur, die 
de wateraf-

voerbuis jarenlang verwaarloosd heeft:  “Mijn advies is dat de 
gemeente Beersel had moeten instaan voor het onderhoud ervan, 
wat zij duidelijk gedurende decennia heeft nagelaten”. 

N-VA Beersel vraagt dat het gemeentebestuur excuses aanbiedt 
aan de omwonenden en minister Weyts,  die onterecht moest 
dienen als zondebok. “Het gemeentebestuur heeft een probleem 
veroorzaakt, en ging daarna in de weg van een oplossing staan”, 
zegt Erik Mosselmans. “Dit is een drama dat jobs gekost heeft 

in onze gemeente, en 
de hele omgeving pijn 
heeft gedaan”. 

De N-VA zal onderzoe-
ken hoe het probleem 
met de waterafvoer-
buis ooit is kunnen 
ontstaan. De gemeente 
Beersel krijgt via de 
gemeentelijke sane-
ringsbijdrage  op de 
waterfactuur immers 
heel wat middelen toe-
geschoven, precies om 
riolen goed te onder-
houden, te renoveren of 
opnieuw aan te leggen. 
Dat geld is om een of andere reden nooit gebruikt om de water-
afvoerbuis onder de Steenweg naar Halle te onderhouden. “Op 
basis van het harde oordeel van de gerechtsdeskundige kunnen 
de getroffen handelaars uit de omgeving een zaak opstarten 
tegen de gemeente. De verantwoordelijkheid van het gemeente-
bestuur is torenhoog”, besluit Mosselmans.

 Geen enkele taalklacht over het Vlaams beleid in Beersel beantwoord is door het gemeentebestuur?  

 De Beerselse zelfstandigen nog nooit zo zwaar werden belast?

 N-VA de camerabewaking eindelijk op de agenda van de gemeenteraad heeft gekregen?

 Ons bestuur nu 21 bestuursleden telt?

Erik Mosselmans



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten
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vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


