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11 JAAR PASSIE
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 richtte ik de
N-VA-afdeling in Keerbergen op. Mijn
pionierswerk werd al gauw versterkt met
Koen Van Cleemput. De samenwerking
verliep opperbest en we voelden dat we
werkten aan een droom. De verkiezingen
brachten een onverhoopt succes en
veroorzaakte menig ophef. Er kwamen
nieuwe mensen bij.
In de lange aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zijn bergen
verzet. Iedereen werkte zich de ziel uit
het lijf voor de BBQ, kaas-en wijnavond,
brunch, folders bussen, huisbezoeken
en om het ambitieuze programma uit te
werken dat Keerbergen naar de 21ste
eeuw zou brengen. Het resultaat bleef
niet uit. De verkiezingen van 2012 brachten ons in polepositie om de gemeente
te leiden.
Onze mandatarissen geven al drie jaar
het beste van zichzelf en de coalitie zet
de beleidsnota om in daden. In 2018
zal Keerbergen een ware transformatie
ondergaan hebben.

V.U.: Pascal Sabels, Zandstraat 26, 3140 Keerbergen

Bij mijn afscheid als voorzitter van de afdeling Keerbergen kijk ik met dankbaarheid terug op al die bruisende momenten
die ik samen met mijn partijgenoten
mocht beleven. Hartelijk bedankt!

Johan Segers,
Ondervoorzitter
N-VA Keerbergen

Koen Van Cleemput,
Voorzitter
gemeenteraad

www.n-va.be/keerbergen

KEERBERGEN
Nieuw N-VA-bestuur werkt verder aan verandering
Onlangs verkozen de N-VA-leden van
Keerbergen een nieuw lokaal bestuur
met als nieuwe voorzitter Pascal Sabels.
Samen met het enthousiast N-VA-bestuursteam, de burgemeester en de
N-VA-mandatarissen gaat Pascal volop
de kracht van verandering binnen de
gemeente verderzetten.

burgemeester, schepenen, gemeente- en
OCMW-raadsleden en bestuursleden blijven enthousiast verder werken. Verschillende projecten staan in de steigers om
gerealiseerd te worden.

Zo zullen we het verwaarloosde Kasteelpark graag in alle glorie herstellen. Onze
ambitie is een mooi park met gezonde
Want Keerbergen heeft heel wat troeven! bomen, speeltuigen,... kortom een gezelVooreerst is er de centrale ligging tussen
lige ontspannings-en ontmoetingsplaats
de assen Leuven-Mechelen en Brusselvoor jong en oud. We werken verder aan
Antwerpen. Naast onze unieke omgeving de Achiel Cleynhenslaan, de Putsebaan,
met prachtig groen kan u genieten van
de Molenstraat, de Mechelsebaan en
een divers aanbod vrijetijdsbesteding voor de kers op de taart de heraanleg van de
jong en minder jong, mede dankzij de tal- Dorpsstraat!
rijke verenigingen. U kan ook vrij kiezen
tussen elk type onderwijs: gemeentelijk,
Een metamorfose die onze inwoners een
vrij en gemeenschapsonderwijs. Onze
uniek kader biedt en onze handelaars de
handelaars, horeca, ambachtelijke en vrije kans geeft zich optimaal te ontplooien in
beroepen helpen mee vorm geven aan het de vernieuwde dorpskern.
goede leven in onze gemeente. Dat willen
we blijven ondersteunen met een sterk en De kracht van verandering en vernieuonderbouwd beleid.
wing wordt meer en meer zichtbaar!
We trokken naar u met de belofte van
verandering. Na drie jaar mogen we stellen dat die verandering vorm krijgt. We
hebben verschillende renovaties, innovatieve projecten en realisaties succesvol
afgewerkt en in de steigers gezet, zoals
de afwerking en opstart van ons mooie
gemeenschapscentrum Den Bussel, de
heraanleg van de Kempenlaan en Achiel
Cleynhenslaan, de renovatie van onze
schoolgebouwen en de verbouwing en
uitbreiding van onze sportinfrastructuur.
Maar al even belangrijk is het feit dat
we onze gemeentekas gezond hebben
gemaakt.
We hebben al bergen werk verzet maar
beseffen dat het werk nog niet af is. Uw

Wijkbezoeken

Binnenkort staan wij in uw wijk.
Kom zeker langs, wij zorgen voor
koffie met lekkers... Hebt u een vraag,
een bekommernis of een goed idee?
Breng dit zeker mee!
Graag tot binnenkort!
Met Vlaamse groeten,

Pascal Sabels,
Pascal Sabels is de
nieuwe voorzitter van
N-VA Keerbergen

Keerbergse financiën weer gezond
Na drie jaar besparen en zuinig omgaan met uw centen
Eind 2012 zat onze gemeente
in slechte financiële papieren.
Het nieuwe bestuur, met de
N-VA aan het roer, bracht echter
orde op zaken. Hoe? Door extra
spaarzaam om te gaan met uw
centen en vooral te besparen
op de eigen werking. “Anno
2016 is er zelfs terug ruimte
om te investeren”, zegt N-VAschepen van Financiën Frank Van
Nuffelen.

jaarlijks al meer dan één miljoen
euro besparen in de uitgaven van
onze gemeente zonder de dienstverlening voor onze inwoners te
verminderen. In 2014 en 2015 konden we nog eens 850.000 euro per
jaar minder uitgeven door strikt de
tering naar de nering te zetten.

Belastingen laag houden
Een lage schuld, geen nieuwe
leningen en terug geld in de
gemeentekas laten ons toe dat
Keerbergen de volgende jaren
terug financiële ademruimte
krijgt om de belastingen laag te
houden (ver onder het Vlaamse
gemiddelde) en te investeren in

Onze gemeente zat eind 2012 in
een bijna uitzichtloze financiële
situatie na het catastrofale
spendeerbeleid van de vorige
burgemeester. Op zes jaar
tijd gaf men 124 miljoen euro
uit tegenover 89 miljoen euro
inkomsten.

Het begrotingstekort
van onze gemeente was
opgelopen tot bijna 40 %.
Dramatisch
Deze dramatische toestand eind
2012 wordt nu bevestigd door het
Agentschap Binnenlands Bestuur
van Vlaanderen*. In 2012 eindigde
de Keerbergse rekening met een
tekort van 928 000 euro. Onze
gemeente had op dat ogenblik niet
meer het financiële draagvlak om
haar bestaande leningen terug
te betalen. Bovendien moest de
nieuwe bestuursploeg vanaf eind
2012 bijna 14 miljoen euro extra
nieuwe leningen aangaan om
de investeringen, beslist in 2010
en 2011, te kunnen betalen. Op
twee jaar tijd verdubbelde onze
gemeentelijke schuld, die al in
2012 hoger lag dan het Vlaamse
gemiddelde.
De eerste drie jaar van de nieuwe
coalitie stonden in het teken van
het saneren van onze begroting
om zo financiële ademruimte te
creëren voor toekomstige investeringen. Bij de opmaak van de
begroting in 2013 konden we

Daarnaast beperkten we de
nieuwe investeringen de eerste
drie jaar tot een minimum:
•

In 2013 voor 85 000 euro

•

In 2014 voor 1 202 000 euro
(o.a. heraanleg Kempenlaan)

•

In 2015 voor 3 270 000 euro
(o.a. renovatie sporthal en her
aanleg A.Cleynhenslaan)

enkele broodnodige projecten
om de veiligheid en leefbaarheid
van onze mooie gemeente nog
aangenamer voor onze inwoners
te maken.
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Van 1 miljoen tekort naar 3 miljoen
overschot

Op drie jaar tijd hebben we
Keerbergen zo terug financieel
gezond gemaakt: van een bijna
uitzichtloze situatie eind 2012 met
een jaarlijks tekort van meer dan
1 miljoen euro, gingen we naar
een overschot van bijna 3 miljoen
euro (17 600 000 euro inkomsten
tegenover 14 700 000 euro uitgaven
in 2015).
Door dit mooie besparings
resultaat moest Keerbergen
sinds midden 2014 geen nieuwe
leningen aangaan en daalden onze
schuld en onze leningsuitgaven tot
onder het Vlaamse gemiddelde.
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johan.vanlooy@n-va.be

“We hebben terug de financiële
ademruimte om de belastingen
laag te houden en toch nog te
investeren.”
Schepen van Financiën Frank
Van Nuffelen
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* U vindt alles terug op p 34 van http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2015/Keerbergen.pdf ):
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Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
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.

Liesbeth Homans

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.
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“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft.
Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”,
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede.

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord besteden.”
Linda De Dobbeleer-Van den Eede, N-VA-fractievoorzitter provincieraad

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.
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Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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