Eerste fuif in sporthal succes p. 2

Kasteelpark wordt prachtlocatie p. 3

KEERBERGEN

keerbergen@n-va.be I

www.n-va.be/keerbergen I jaargang 2016 • nr. 2 • juni

V.U.: PASCAL SABELS , ZANDSTRAAT 26, KEERBERGEN

Beste Keerbergenaar,
De zomervakantie komt eraan!
Voor velen onder
ons een gelegenheid om de
dagelijkse routine te doorbreken
en meer tijd
te maken voor
onszelf, vrienden
en familie. Ook
Pascal Sabels
het N-VA-bestuur
Voorzitter
schakelt zijn
politieke werking
in een lagere versnelling, zodat we er bij de start
van het nieuwe politieke jaar terug met volle
kracht tegenaan kunnen gaan.
Alvorens ook ik wat gas terugneem, wens ik aan
onze burgemeester, schepenen, mandatarissen
en bestuursleden een bijzonder goed rapport te
geven! We hebben de voorbije twee jaar al heel
wat zinvolle initiatieven genomen: de opstart van
het tweede buurtinformatienetwerk, de goedkeuring van een toewijzingsreglement sociale
woningen met lokale binding, de renovatie van
ons gemeentelijk park, de goedkeuring voor het
plaatsen van slimme camera’s, een daling van
de criminaliteitscijfers in 2015, de aankoop van
digitale schoolborden en de plaatsing van bijkomende AED-toestellen.

Een welverdiende vakantie
Het schooljaar loopt op zijn laatste benen. Op het einde van deze maand
zeggen een 30-tal leerlingen onze gemeentelijke basisschool (GBS) vaarwel.
Een belangrijke stap in hun verdere ontwikkeling, maar ook een emotioneel
moment door de hechte band die zij in al die jaren opbouwden met de fijne
leerkrachten.
Er is dit jaar weer hard gewerkt aan het welzijn van onze leerlingen. Zo zijn
nu alle klassen voorzien van digitale schoolborden, in totaal 12 exemplaren.
De introductie van Smartschool zorgt voor een goede, rechtstreekse
communicatie tussen
school, leerkrachten,
leerlingen en ouders. De
administratie beschikt nu
ook over nieuwe online
software om hun taken
gemakkelijker en vlugger
af te handelen.
In onze afdeling
Lozenhoek waren ze zeer
blij met de heraanleg van
de tegels op de speelplaats
en ook de verwarming
werd daar volledig
gerenoveerd. De vestiging
Hinkelpad kreeg hekwerk aan de ingang voor de veiligheid van onze kinderen.
Onze beide vestigingen kunnen in de nabije toekomst rekenen op nieuwe
toiletten en in de Lozenhoek wordt een volledig nieuwe turnzaal voorzien. We
blijven immers investeren in de toekomst van onze schoolgaande jeugd.
Bij mijn wekelijkse bezoeken aan de school werd
ik telkens weer geconfronteerd met de goede
verstandhouding tussen directie, leerkrachten en
ouderraden en de inspanningen die zij elke dag
leveren om onze jonge mensen te laten groeien.

Daarenboven mocht Keerbergen het ‘SAVE-label’
en het label ‘Hartveilige gemeente’ in ontvangst
nemen. We subsidiëren een opleiding ‘Commerciële inspiratie’ voor onze handelaars en onze
Heimolen zal binnenkort weer zo triomfantelijk
draaien als in de tijd van toen.
Wenst u meer info over deze initiatieven, neem
dan zeker een kijkje op onze webstek
(www.n-va.be/keerbergen). N-VA Keerbergen
wenst u, uw familie en vrienden alvast een
prettige vakantie!
PS: Ik ga op 2 juli naar Jazz in’t park! U ook?

Daarom een welgemeende dankjewel aan allen die
onze gemeenteschool tot een plaats maken waar het
aangenaam vertoeven is.
Inge Anno
Schepen van Onderwijs

We wensen jullie een welverdiende vakantie!
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Eerste fuif in sporthal Keerbergen denderend succes!

Het was een oud zeer in Keerbergen dat onze jeugd niet over een
locatie beschikte om fuiven te kunnen organiseren. Telkens als
dit onderwerp de voorbije jaren ter sprake kwam, werden jeugdverenigingen afgewimpeld met het argument dat het nieuwe
gemeenschapscentrum de geschikte plaats zou zijn om fuiven te
organiseren.
Na de oplevering van GC Den Bussel bleek echter, tot grote teleurstelling van de Keerbergse jeugd, dat het omwille van diverse
redenen niet mogelijk is om hier fuiven te organiseren. Gelukkig
heeft onze burgemeester snel werk gemaakt van een alternatieve
locatie zodat onze jongeren niet in de kou blijven staan.
Blok B van de gemeenschappelijke sporthal werd, na het uitvoeren van enkele nodige aanpassingen, als fuiflocatie aangeboden
door het gemeentebestuur. De Keerbergse Scouts mochten deze
plek op 8 april als eersten uitproberen. Om alles in goede banen

te leiden, werden er enkele duidelijke afspraken gemaakt met de
burgemeester en politie over veiligheid en orde. Deze eerste fuif
verliep zonder problemen en was een geweldig succes!
Keerbergse jeugdverenigingen
hebben vanaf nu dus de mogelijkheid om hier elk jaar één
fuif te laten doorgaan. Jong
N-VA Keerbergen wil daarom
onze burgemeester van harte
danken om eindelijk tegemoet
te komen aan de verzuchtingen van onze jeugdverenigingen. Wij zijn althans volop
bereid om onze jongeren te
helpen bij het vervullen van
hun toekomstige plannen.

Mathias Hauben
Jong N-VA

Ouderen en personen met een beperking
maken ook actief deel uit van onze gemeente
N-VA Keerbergen wil de toegang tot het gemeentehuis en andere openbare locaties
toegankelijker maken voor ouderen en personen met een beperking. Het is een dossier
dat 10 jaar onaangeroerd bleef, maar de N-VA neemt nu actie.

Eddy Schelfhout

keerbergen@n-va.be

Dominick Vansevenant

“De N-VA heeft er altijd voor
geijverd dat ook ouderen en
personen met een beperking
zich thuis voelen in onze
mooie gemeente. Dan is het
belangrijk dat men zich op
een aangename, veilige en
toegankelijke manier kan
verplaatsen in en door onze
gemeente”, aldus bestuurslid
Eddy Schelfhout en burgemeester Dominick Vansevenant.

hetgeen elke Keerbergenaar recht op heeft: vol

Bij het opnieuw aanleggen van wegen laten wi
het toegankelijkheidsbureau. Eddy Schelfhout
inzicht in de praktische invulling van deze do
ook verder in onze Minder Mobiele Centrale (
ging van het aantal ritten tussen 2013 en 2015

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Kasteelpark wordt prachtlocatie voor jong en oud
“Ons gemeentelijk park was na 40 jaar aan een grondige opknapbeurt toe”, zegt schepen van Milieu Frank Van Nuffelen. In de
herfst van 2015 hebben we hiervoor, samen met landschapsarchitecten Helga en Luk Lammens, een duurzaam beheersplan
opgemaakt. Dit jaar wordt het kasteelpark helemaal opgewaardeerd en omgevormd van een gesloten naar een veel meer toegankelijk en open karakter waarbij we vanop de Haachtsebaan
een mooie inkijk creëren in het nieuwe park.
In het voorjaar zijn de werken gestart met een uitdunning van
de Amerikaanse eiken en acacia’s langsheen de Kasteeldreef.
Deze ingreep was noodzakelijk omdat veel bomen gevaarlijk
aangetast waren door kruinrot en ze een bedreiging vormden
voor de reeds bestaande inlandse bomen. De 100 aanwezige rode
en groene beuken, esdoorns, kastanjes, platanen, lindes en eiken
kunnen zich nu verder ontplooien tot prachtige parkbomen.
In juni gaan we de dolomieten wandelpaden in het park opfrissen en worden de bestaande ingangen langs de Kasteeldreef
autovrij gemaakt. De kasseien worden opnieuw aangelegd en er
komen gezellige zitbanken. Voor het kasteel en de botermolen
wordt de parking heraangelegd met 24 parkeerplaatsen en naast
het kasteel komt een nieuw terras.
We willen het park ook voor gezinnen aantrekkelijker maken
om te wandelen, te picknicken en met de kinderen te komen
spelen. Eind juni zullen achteraan in het park tegen het heemkundige museum van de botermolen twee nieuwe speeltuinen
ingericht worden: eentje voor onze allerkleinsten (tussen 2 en 6
jaar) met 8 kleinere toestellen en ernaast een iets uitdagendere
voor onze 6- tot 12-jarigen met 4 grotere toestellen.

Zo zal het Kasteelpark er straks uitzien..

Verder wordt er verlichting, zitbanken, infoborden, nieuwe vuilbakjes en een oplaadpunt voor elektrische fietsen voorzien en de
centrale open ruimte met grasveld wordt in september opnieuw
ingezaaid.
In het najaar gaan we aan de straatzijde een groene parkrand
aanplanten met vaste planten, bodembedekkers en een heesterwand van struiken met een geïntegreerde kastanjehouten
afsluiting. Tot slot worden er langs de Haachtsebaan 10 nieuwe
grote lindes, moeraseiken en een amberboom aangeplant.

“We hebben dan ook de nodige budgetten uitgetrokken om veilige, automatische toegangsdeuren te installeren aan
de voor- en achterkant van het gemeentehuis. Bij het begin van de zomer
plaatsen we hetzelfde type deuren in de
inkom van de sporthal.”

Op onze begraafplaats en ook op andere
locaties werden reeds kleine investeringen gedaan om de toegankelijkheid te
bevorderen. Bij de renovatie van deze
begraafplaats zullen we wederom de nodige aandacht hebben om te zorgen voor
lledige toegankelijkheid.

ij ons als gemeentebestuur adviseren door
t, zelf rolstoelgebruiker, biedt een uniek
ossiers. De gemeente Keerbergen investeert
(MMC). Dit heeft geresulteerd in een stijmet 150 %.

Een laatste actie die wij ondernomen hebben is het organiseren van een gevelrenovatiepremie waarmee we handelaars ondersteunen om te investeren in hun winkelpanden en
dus ook in toegankelijkheid.
U merkt het, al deze maatregelen zorgen er vandaag en in de toekomst voor dat minder
mobiele Keerbergenaren zich beter in hun vel voelen in onze gemeente en dat zij ten volle
aan het rijke, maatschappelijke leven kunnen deelnemen. Ook dat is verandering voor
vooruitgang!

www.n-va.be/keerbergen

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
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.

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.
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
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Humane opvang oorlogsvluchtelingen

vrijwillig

Terugkeerbeleid WERKT

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.

Postcode:

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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