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N-VA Keerbergen wil geen fusie

IJveren voor structurele samenwerking met Bonheiden
Op vrijdag 3 februari 2017 hield N-VA Keerbergen samen met de collega’s van N-VA Bonheiden een 
persconferentie op een virtuele grenspost van onze gemeenten in de Bakestraat. Hiermee willen wij het 
fusiedebat op gang trekken. 

Wij zijn ervan overtuigd dat goed en 
doordacht samenwerken economische 
en logistieke voordelen biedt. Ook op 
administratief vlak zou dit een serieuze 
vereenvoudiging zijn. Bovendien blijft 
elke gemeente zijn eigenheid behouden en 
voor elk dossier beslist elke gemeenteraad 
autonoom wat er samen gedaan wordt en 
wat niet.

Ons standpunt is duidelijk: N-VA Keer-
bergen wil geen fusie met een andere 
gemeente. Wij verkiezen wel een struc-
turele samenwerking met onze buurge-
meente Bonheiden-Rijmenam. Wij willen 
dat zelfs verankeren in een associatie. We 
werken nu ook al samen, maar momen-
teel kan er maar één gemeente de leiding 
nemen in een gemeenschappelijk project. 
Dit heeft tot gevolg dat de andere ge-
meente alleen maar kan volgen en meebe-
talen maar verder geen officiële inspraak 
heeft. Dit kan beter en efficiënter. 

Waarom met de gemeente Bonheiden, 
vraagt u zich misschien af? Wat opper-
vlakte en bevolkingsaantal betreft zijn 
we ongeveer even groot. Op het vlak van 
bevolkingsprofiel zijn we mooi vergelijk-

baar en in een aantal domeinen hebben 
we dezelfde problemen en mogelijke 
oplossingen. Concrete voorbeelden om 
de zaken efficiënter samen aan te pakken 
zijn wegeniswerken, grondgebiedszaken, 
mobiliteitsstudies, verzekeringen, duur-
zaamheid, afvalbeheer, gespecialiseerd 
personeel, enzovoort...  …  We noteren 
ook de gelijkaardige analyse die de burge-
meester (CD&V) van Rotselaar gemaakt 
heeft en benadrukken dat elke vorm van 
samenwerking bekeken zal worden, dus 
ook met andere gemeenten.

Onze afdeling wil zeer graag uw mening 
hierover weten. Op die manier zullen 
tegen 2019 zowel de burgers als de politici 
een genuanceerde visie hebben op het 
thema fusie/associatie. Zonder inspraak 
van de inwoners kan men in de politiek 
niet verder. Vandaar dat we een oproep 
doen om uw stem te laten horen. Hier-
voor hebben we een speciale website 
gemaakt: www.samensterk.vlaanderen. 
Neem zeker een kijkje en laat uw mening, 
ideeën, kritiek, opmerkingen, … kennen. 
Het gaat om uw gemeente. Het gaat om 
uw toekomst.

zaterdag 17 juni BBQ

zondag 1 oktober Brunch

Steeds in Den Bussel

IN UW AGENDA

 Johan Segers
Voorzitter N-VA Keerbergen

 Burgemeester Dominick 
Vansevenant van Keerbergen en 
burgemeester Guido Vagané van 
Bonheiden: “Alles alleen doen is 
optellen, samenwerken is 
vermenigvuldigen.”
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Revolutie in Keerbergs ICT-
beleid op kruissnelheid
De modernisering van onze informaticasystemen 
betekent een ware revolutie voor onze gemeentelijke 
administratie en zal een directe impact hebben op 
de kwaliteit van dienstverlening naar u toe. 

In 2016 heeft VERA, een autonoom werkend overheidsbedrijf, 
een uitvoerige audit uitgevoerd van onze interne en externe 
informaticamiddelen. Deze audit toonde aan dat het tijd was om 
de 21ste eeuw te betreden. Nu, nog geen jaar later, zijn een groot 
aantal maatregelen uitgevoerd, in uitvoering of voor de nabije 
toekomst gepland. 

De uitrol van nieuwe software is nu bezig, opleidingen zijn 
gestart. Zo draait het systeem voor de digitale bouwaanvragen 
(DBA) al en zijn programma’s voor de ruimtelijke ordening 
vernieuwd. 

Binnenkort nemen we ook de nieuwe GIS-software in gebruik. 
Daarmee kunnen we  het gemeentelijk patrimonium en andere 
plannen op een bruikbare manier op te slaan. 

Het nieuwe meldingssysteem draait ondertussen op volle 
toeren: u kan via de gemeentelijke website meldingen maken 
die rechtstreeks bij onze technische dienst terecht komen. 
E-loket functies van onze website zullen ook zo snel mogelijk in 
gebruik genomen worden, we verkennen op dit moment de juiste 
hulpmiddelen hiervoor.  

U ziet het, op korte tijd heeft het gemeentebestuur ook hier voor 
een omwenteling gezorgd. 

Moderne informatica is immers 
een drijfveer voor organisaties 
om te innoveren, de kracht van 
verandering!

Een herinnering aan 
oud-burgemeester Jules 
Ceulemans (1897-1983) 
De N-VA is een partij die de geschiedenis wil bewaren. Noem 
ons wat dat betreft maar goed ouderwets.

Jules Ceulemans was een lokale ondernemer die metsers, 
stukadoors, vloerders en schrijnwerkers in dienst had. Onder 
andere de eerste gebouwen van de MS -kliniek in Melsbroek en 
het zorgcentrum Pater Damiaan in Tremelo werden door zijn 
onderneming gebouwd. 
 
Oud-burgemeester Ceulemans was de taal van Voltaire goed 
machtig, dit had hij geleerd toen hij na de Eerste Wereldoorlog 
naar Verdun is getrokken om aan de heropbouw van deze stad 
te werken. Maar hij zal ook herinnerd worden als medestichter 
van de koninklijke fanfare Sint-Cecilia, het Davidsfonds en van 
ons GO! Technische Atheneum Keerbergen (GITBO).

 
Interessant detail is dat hij als burgemeester sterk geijverd heeft 
om Keerbergen niet te laten fusioneren.
 
De traditie om burgemeesters een straatnaam te geven is jam-
mer genoeg niet voor Jules Ceulemans van toepassing geweest. 
Het is nochtans een mooi eerbetoon die de N-VA graag wil 
verder zetten. Ja, dus ook voor Jules en Marcel!

 Dominick Vansevenant, 
burgemeester

Ga naar www.keerbergen.be  
en ontdek de vernieuwde webstek

 Juul, zelf getrouwd met Maria Sweeck, huwt zijn 
eigen dochter als burgemeester van Keerbergen.

In een reeks herinneringen aan oud burgemeesters is het na Julien Peere de beurt aan Jules Ceulemans. We zijn deze reeks 
gestart naar aanleiding van onterende tekeningen op het graf van Peere. 
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Van alles te doen voor 
Keerbergse jeugd!
Het Keerbergse gemeentebestuur heeft resoluut 
de kant gekozen van onze jongeren. Dit doen we 
minder met woorden, maar vooral met daden. Zo is 
er sinds enkele jaren een tandje bijgestoken om onze 
jeugd te ondersteunen. Ja, in onze beleidsnota staat 
23 keer het woord jeugd. Dat kan tellen. 

Omdat de jonge jaren van onze inwoners bepalend zijn voor een 
gelukkig leven, investeren we graag in onze jongeren. Onderwijs, 
cultuur, sport, jeugdbeweging zijn vier pijlers waar we heel 
wat middelen aan spenderen. Schepen van Onderwijs Inge 
Anno (N-VA) zal dit jaar nog verder werken aan broodnodige 
vernieuwingen van onze schoolgebouwen. Er zal gebouwd en 
verbouwd worden, onze leerkrachten en directie zijn alvast 
enthousiast. 

Ons gemeenschapscentrum GC Den Bussel draait op volle 
toeren. De voorstelling zijn heel vaak uitverkocht. Verenigingen 
die gericht zijn op vrijetijdsbesteding van kinderen doen het zeer 
goed. 

De grootste trekpleister voor onze Keerbergse jeugd blijft nog 
altijd onze sporthal. Vriend en vijand zijn het er over eens, de 
renovatie van de sporthal is een succes. Het gemeentebestuur, 
met drijvende kracht onze burgemeester Dominick Vansevenant 
(N-VA) werkt nauw samen met de Keerbergse Sportraad om het 
sportaanbod nog te verbeteren en uit te breiden. Ook in 2017 zal 
er weer accommodatie bijkomen: gevechtsportzaal, bergingen, 
nieuw sportmateriaal, basketdoelen, omheiningen, nieuwe 
speeltoestellen, te veel om op te noemen.

Het grootste zwak heeft de N-VA voor onze jeugdbewegingen. 
Elke euro die hier geïnvesteerd wordt,  betaalt zich veelvuldig 
terug. Chiro, Scouts, KLJ, stuk voor stuk helpen ze onze 

Keerbergse jongeren belangrijke sociale vaardigheden aan 
te leren, vriendschappen voor het leven. Ook hier zorgt het 
gemeentebestuur voor de nodige ondersteuning. Dit jaar worden 
de gebouwen van de Chiro aangepakt. Blijven leren, blijven 
spelen, blijven genieten jongens en meisjes!

Wil je met Jong N-VA Keerbergen meewerken aan een nog 
jeugdvriendelijkere gemeente? Sluit je aan!

Jo Daems nieuw 
N-VA-raadslid in OCMW
OCMW-raadslid Pieter-Jan Caestecker verhuisde 
in december naar Leuven, waardoor zijn plaats in 
de OCMW-raad vrij kwam. Jo Daems, die al jaren 
meedraait in N-VA Keerbergen, volgt hem op. 

“Ik ervaar zowel bij de meerderheid als bij de oppositie een con-
structieve houding met aandacht voor het belang van de mensen 
van Keerbergen.  Personeelsbeleid, nood aan sociale woningen, 
veroudering van de bevolking,  financies, nieuwe wetgeving en 
vele andere thema’s komen aan bod in de OCMW-raad”, aldus 
Jo. 

De Vlaamse Regering  keurde het plan goed om de OCMW’s in 
Vlaanderen te integreren in de gemeentewerking.  “Dat vind ik 

wel heel belangrijk. Maar de verandering die Vlaanderen en de 
N-VA wil, komt slechts moeizaam in beweging in dit nodeloos 
ingewikkeld land. De federale regering keurde het plan van de 
Vlaamse Regering goed, maar de Raad van State zegt nu dat een 
wijziging enkel kan via een wet met bijzondere meerderheid. 
Dus moet men ook aan de andere kant van de taalgrens ak-
koord gaan met een verandering die men vooral in Vlaanderen 
wil. Gelukkig voel ik in Keerbergen 
de bereidheid om in rustige vastheid 
te groeien naar een integratie tussen 
gemeente en OCMW, waardoor effici-
enter en goedkoper bestuur mogelijk zal 
worden.”

“Ondertussen blijven we ook in Keer-
bergen hard werken aan een correct 
sociaal beleid”, 
besluit Jo.

 “Zelfs een balustrade 
kan dienen als kunstwerk”

 Jo Daems, 
OCMW-raadslid



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /
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