
Antwoord op de open brief van de meerderheidspartijen: 

 

Geachte heren voorzitters, 

 

Naar aanleiding van jullie open brief zijn wij vereerd te mogen vernemen dat jullie bevestigen 

dat de N-VA veel verwezenlijkt heeft in deze meerderheid, waarvoor dank! 

 

Wat de aantijgingen betreft over het voetbalveld in Huizingen, willen we daar eens en voor 

altijd duidelijkheid in scheppen. De N-VA is niet tegen de aanleg van voetbalvelden of 

sportaccommodaties allerlei, integendeel; wel tegen de manier waarop ze door de strot van de 

belastingbetaler worden gejaagd, dit was niet gebudgetteerd en daar hebben wij ons ook nooit 

voor geëngageerd, daarom de tegenstemming uit principe! Ik nodig iedereen uit om te gaan 

kijken in welke erbarmelijke toestand de voetbalvelden van de andere deelgemeenten  zich 

bevinden, of zijn daar niet genoeg kiezers misschien? 

 

Dit is wat wij als N-VA zullen blijven doen, in de meerderheid of niet, wij blijven trouw aan 

wat we de bevolking beloofd hebben: consequent voor iedere Beerselaar en een correcte 

houding naar de kiezer toe. Afspraken die men zonder ons maakt, tegen het belang van de 

Beerselaars in, die keuren we af. Lijkt me simpel en duidelijk. 

We steunen de meerderheid, maar vraag ons dat niet blind te doen of tot in het absurde. 

Evenmin laten we ons zaken op de mouw spelden. Wat dat betreft: Comité P is enkel bevoegd 

voor politiezaken, niets anders, dus ook niet voor onderzoek m.b.t. administraties of 

ambtenaren. 

 

Wat het Vlaams beleid betreft, maken jullie daar een lachertje van. Op papier durven we allen 

goede voornemens neerschrijven, daden blijven uit. Ons gemeenteraadslid Jos Van Elslande 

vroeg op de laatste gemeenteraad enkel om de paragraaf ivm het Vlaams beleid en de 

engagementsverklaring in te lassen in de aanpassing van de schoolreglementen van de 

gemeentelijke scholen. Dode letter blijkt. Enkel de verwijzing en ik citeer: “ Ouders moedigen 

hun kinderen aan om Nederlands te leren” werd weerhouden, 

 

En tot slot geachte voorzitters, ligt het dossier Lot waar ik zelf woonachtig ben, mij nauw aan 

het hart. Het is wel de N-VA die steeds opnieuw de agenda van minister Muyters opvult met 

vragen over de ringweg en het is ook N-VA Beersel dat zonder schroom de bevolking heeft 

ingelicht over de plannen die voorlagen en de mogelijke oplossingen die voorhanden waren. 

Het is minister Bourgeois, nogmaals van N-VA signatuur, die laatst de nota over de 

hoogbouw in de randgemeenten heeft op papier gezet, ook niet toevallig. 

Wat mij meer stoort is dat het 2 druppels regent in Alsemberg en dat er studies worden besteld 

tegen wateroverlast, maar als Lot 5-maal per jaar onder water staat, daar geen haan naar 

kraait! 

 

Wat collegialiteit betreft beste voorzitters, ben ik zeer duidelijk: ja voor afspraken indien ze 

niet ten koste gaan van de bevolking, neen als jullie denken dat de N-VA het schoothondje is 

van de meerderheid. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Yves De Smet 

Voorzitter N-VA Beersel 


