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Erratum

In de juni-editie van ons huis-aan-
huisblad stond vermeld dat de 
opcentiemen op de onroerende 
voorheffing in Keerbergen in 2018 
verlaagd zullen worden tot 900. 
Dit klopt helaas niet. De nieuwe 
waarde bedraagt 917. 

In al onze politieke naïviteit 
waren wij ervan uitgegaan dat 
alle fracties zouden instemmen 
met de laagst mogelijke waarde 
die de huidige gezonde financiële 
toestand van de gemeente niet 
zou aantasten. 

We zijn tot het uiterste gegaan om 
de waarde van 900 te bekomen, 
maar blijkbaar waren de geesten 
niet bij iedereen even rijp. Missen 
is menselijk. Errare humanum est.

Mathias 
Hauben
Jong N-VA 
Keerbergen

Meer weten over 
N-VA Keerbergen?

 www.n-va.be/keerbergen
 N-VA Keerbergen

Aan de oevers van de Dijle

Intergemeentelijk samenwerken  
voor een echt woonbeleid
Op de gemeenteraad van mei 2017 werd een voorstel van burgemeester 
Dominick Vansevenant goedgekeurd om een intergemeentelijke 
samenwerking op poten te zetten om het woonbeleid degelijk te kunnen 
voeren. IGO, een intergemeentelijke vereniging actief rond Leuven, 
wordt aangesteld om deze samenwerking administratief uit te werken. 
“‘Aan de oevers van de Dijle’, hebben we het nieuwe kindje gedoopt”, zegt onze 
burgemeester. De samenwerking zal focussen op vier basisdoelstellingen van ons 
woonbeleid: 

  Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod
  Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
  Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen
  Ondersteunen van de lokale private huurmarkt

De gemeenten Keerbergen, Tremelo en Boortmeerbeek, 
allen gelegen aan de oevers van de Dijle, maken deel uit van 
de samenwerking. Woonbeleid is niet direct het meest sexy 
onderwerp, maar het is wel een belangrijke sleutel om onze 
inwoners te helpen zich goed te voelen in onze gemeente, in hun 
buurt, in hun woning. De overeenkomst start voor minstens drie 
jaar en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. 

  Johan Segers, voorzitter 
johan.segers@n-va.be

Aperitiefgesprek met  
Anneleen Van Bossuyt  
en Darya Safai

26 november van 10 tot 12 uur
GC Den Bussel, Haachtsebaan 54 - Gratis toegang

Anneleen Van Bossuyt is licentiaat in de rechten en Europees Parlementslid
Darya Safai is vrouwenrechtenactiviste en werd in 2016 gehuldigd als Vredesvrouw
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Keerbergs bestuur investeert in gemeentelijke  
basisschool
De voorbije periode startten er grondige verbouwingswerken in de gemeentelijke basisschool. De centrale 
vleugel van Het Hinkelpad kreeg al een nieuw dak en nieuwe ramen. De tekorten aan het elektriciteitsnetwerk 
worden aangepakt, het grootste deel wordt volledig vernieuwd. 

Er zal een nieuwe gevelbekleding voorzien worden, zodat ook 
de isolatiewaarden naar de 21ste eeuw geüpdatet worden. De 
vloerbekleding wordt vervangen en als kers op de taart worden 
er maar liefst drie nieuwe digitale schoolborden aangekocht. 

Visuele herkenbaarheid
In vestiging Lozenhoek werd de achterkant van de kleuterblok 
volledig in een nieuw kleedje gestoken, met onder meer nieuwe 
ramen. Ook de buitenafwerking wordt nog aangepakt. 

“We gebruikten de kleuren blauw en groen uit het logo van 
Keerbergen, in een streven naar eenheid en visuele herkenbaar-
heid”, zegt schepen van Onderwijs Inge Anno.

Ter voorbereiding van de nieuwe sanitaire blokken in beide 
vestigingen werd al een voorlopige sanitaire container geplaatst. 

Extra leerkrachten 
“Met het aanwerven van extra leerkrachten om de klasjes heel 
klein te kunnen houden en de broodnodige renovatie- en  
opknapwerken zet dit bestuur erg in op onderwijs.”

Keerbergen is wijs, Keerbergen investeert in basisonderwijs!

“We steken de gemeentelijke  
basisschool in een nieuw jasje.” 

 Inge Anno, schepen van Onderwijs

  Het Hinkelpad kreeg onder meer al 
nieuwe ramen.



3

www.n-va.be/keerbergen

Veiligheid voorop
De donkere dagen komen er weer aan, de maanden november tot en met maart zijn traditioneel een 
periode waar we het best extra op onze hoede zijn. Zowel voor inbraken als voor verkeersongevallen roept 
burgemeester Dominick Vansevenant op om alert te blijven.

“Inbraken pieken tijdens deze periode, maar we staan niet geheel 
machteloos”, zegt Dominick. “Een combinatie van preventie, 
alertheid en investeringen in technologie en personeel loont 
duidelijk.” De inbraakcijfers zijn historisch laag, we stevenen af op 
een goed jaar 2017. 

Maatregelen tegen inbraken
Preventie en alertheid zijn belangrijke factoren om criminelen 
te bannen uit onze regio. Gratis diefstalpreventieadvies en een 
combinatie van informatieverstrekking en communicatie aan 
onze inwoners en media zorgen ervoor dat ze voorbereid, alert 
en oplettend zijn. Onze elektronische infoborden, regelmatige 
berichtgeving in kranten en op sociale media, preventieadviezen 
en buurtinformatienetwerken (BIN’s) tonen aan inwoners, 
bezoekers en ook aan criminelen dat Keerbergen gewapend is 
tegen inbrekersbendes.

Politie krijgt hulp van informatietechnologie
Toch zijn we niet volledig verlost van deze plaag, regelmatig 
worden nog inbraken gepleegd. Het relatief goede nieuws 
is dat het aantal inbraken gedaald is en dat de verhouding 
tussen effectieve inbraken en pogingen gunstig evolueert. 
Een betere beveiliging van onze gebouwen loont dus echt wel. 
“Om onze politie te wapenen tegen deze bendes, investeerden 
we in een efficiënt ANPR-netwerk met camera’s met 
nummerplaatherkenning”, gaat Dominick verder. “Fenomenen 
detecteren en zelfs voorspellen zal mogelijk worden.

Goed nieuws, ook ophelderingen blijven komen
Ook is er goed nieuws vanuit het politiekorps. Criminele feiten 
worden met de regelmaat van de klok opgehelderd. Een kleine 
greep uit het overzicht van januari tot september:

  Daders woningbrand Bollostraat aangehouden
  Jonge, soms minderjarige drugsdelinquenten betrapt
  Jongeren die overlast veroorzaken geplaatst door jeugdrechter
  Twee Roemenen opgepakt voor diefstal in een grootwarenhuis 

op de Putsebaan
  Twee minderjarige winkeldieven opgepakt in een kledingzaak 

op de Tremelobaan
  Dader verkeersongeval met vluchtmisdrijf ingerekend

Wist u ook al dat de dadersbende, van Roemeense afkomst, die 
verantwoordelijk is voor tal van inbraken rond het Golf&Meer-
domein, ingerekend is? Meerdere slachtoffers kregen hun 
eigendom terug. Ook de daders van de inbraken in de Eksterdreef 
zijn opgepakt. 

  De combinatie van preventie, alertheid en een goed opgeleid politiekorps met  
technologische hulpmiddelen is de sleutel tot een degelijk veiligheidsbeleid. Bel bij onraad 
zeker het nummer 101, onze interventieploegen zijn snel ter plaatse. Wees alert en maak, 
samen met de politie en onze burgemeester, van Keerbergen een nog veiligere gemeente.

“De combinatie van preventie, alertheid 
en een goed opgeleid politiekorps met 
technologische hulpmiddelen is de sleutel 
tot een degelijk veiligheidsbeleid.”

 Dominick Vansevenant, burgemeester

  Dit jaar werden er al heel wat criminele 
feiten opgehelderd in onze gemeente.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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