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N-VA Keerbergen
wenst u een fijn 2018!

Respect in de politiek
Eddy vraagt respect
Ons bestuurslid
Eddy Schelfhout
trok onlangs
samen met
andere rolstoelgebruikers naar
de Europese wijk
in Brussel.
De bedoeling
was te pleiten
voor een nieuwe
internationale
wetgeving waardoor rolstoelgebruikers ook maatschappelijke taken
kunnen uitvoeren.

Eddy Schelfhout
bestuurslid

Dit kadert in het (ENIL) European
Network on Independent Living. Een
nobel doel dat resultaten moet en zal
opleveren. Eddy leest Europa de les.

Op minder dan een jaar van de volgende gemeenteraadsverkiezingen op
14 oktober 2018 neemt de zenuwachtigheid in de politieke wandelgangen
toe: in de Kamer, in de regionale parlementen, in de provincieraden en de
gemeenten en zelfs in de media.
Ook in de gemeenteraad van Keerbergen is
dat duidelijk te merken, met een schouwspel dat je moeilijk fraai kunt noemen.
Iedereen tracht te scoren en het laken
naar zich toe te halen. Stellingen worden
ingenomen en de neiging om zich onnodig
in te graven en te profileren stijgt zienderogen. Ook in Keerbergen moet het gezond
verstand dus wel eens het onderspit delven
voor een kop in de media.
Sinds 2013 heeft de coalitie nochtans zeer
hard gewerkt. Denk maar aan de volgende
realisaties: gezonde financiën, vernieuwde sportinfrastructuur, wegenwerken, de
heimolen, renovaties aan schoolgebouwen,
groenbeleid (kasteelpark) en milieu,
veiligheidsbeleid ... U kan er niet naast
kijken en u zal de veranderingen best
kunnen smaken. Dit bestuur heeft een
palmares.

De kersttijd is de ideale tijd van het jaar om
even afstand te nemen van de dagelijkse
politiek en te merken dat respect steeds de
grote verliezer is. Respect voor de collega’s
in de coalitie, voor de oppositie, voor de
democratie, voor het belang van de inwoners van Keerbergen, voor het beleidsplan,
voor de eigen principes en die van een ander, voor de waarden die een beleid gestalte
geven en een gemeenschap vormgeven.
Iedereen weet wat te doen in 2018 om zijn
goede voornemens na te komen. Ik wil van
de gelegenheid gebruikmaken om u en
uw familie namens het bestuur van N-VA
Keerbergen fijne kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar te wensen.
Tijd om respect opnieuw
hoog in het vaandel te
dragen en om te feesten.

Johan Segers, voorzitter N-VA Keerbergen

Nieuwjaarsreceptie N-VA Keerbergen
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N-VA Keerbergen wenst
u een prettige kerst!

Respect voor ons erfgoed:
beheersplan Heimolen
Wie opmerkzaam is en al eens goed naar onze Heimolen gekeken
heeft, is het zeker al opgevallen. Onze heimolen staat in de steigers.
Sinds september is een gespecialiseerde aannemer gestart met het
renoveren van ons monument bij uitstek. Eerst is de basis van de
heimolen aan de beurt, daarna volgen de trap en de wieken. Om
maximaal in te zetten op subsidies, een goede N-VA-gewoonte
in Keerbergen, hebben we een beheersplan opgemaakt, dat in
november goedgekeurd werd.
 estuurslid Mathias Hauben en schepen Frank
B
Van Nuffelen aan de begraafplaats van Keerbergen.

Respect voor onze overledenen:
vernieuwing begraafplaats

N-VA Keerbergen is een jaar geleden gestart met
een reeks artikels over onze oud-burgemeesters.
Dat deden we naar aanleiding van grafschennis op
het graf van burgemeester Peere.
Ook oud-burgemeesters
Ceulemens en Schroos kregen
al een artikel en binnenkort
schrijven we ook iets over oudburgemeester Asselberghs. Op
vraag van onze burgemeester
Dominick Vansevenant is
het gemeentebestuur dit jaar
gestart met een nieuw teken
van respect. Onze oudburgemeesters verdienen op
1 november een bloemetje
van het gemeentebestuur, iets
wat de bezoekers van onze
begraafplaats ongetwijfeld
hebben opgemerkt. Op 1
november willen we uiteraard
niet alleen respect betuigen
aan deze oud-burgemeesters,
maar ook aan al onze
dierbaren.

N-VA Keerbergen is
grote voorstander van
het vernieuwen van onze
begraafplaats en we zijn al
sinds 2013 vragende partij.
Deze vernieuwing kan niet
meer langer op zich laten
wachten. Desondanks
wensen we wel dat dit een
breed gedragen en betaalbaar
project is. Een begraafplaats
dient sereniteit en rust uit
te stralen en beslissingen
hierover moeten in dezelfde
geest genomen worden. We
zijn ervan overtuigd dat alle
Keerbergenaren ervoor begrip
kunnen opbrengen om respect
te tonen voor de nagedachtenis
van onze dierbaren.

Dit plan omvat de huidige situatie
van de Heimolen, de nodige
investeringen, adviezen rond
de omgeving van de molen en
toekomstig periodiek onderhoud.
Zo bevat het plan een gedetailleerde
lijst van onderhoudswerken zoals
schilderwerken, vervangen van zeilen
van de wieken, nazicht stormbeveiliging
enzovoort. Met de molenbouwer zitten

Respect voor onze tradities:
herdenking Grote Oorlog
Het is tijd om van koers te
veranderen, het is tijd voor
nederigheid, visie, gezond
verstand en vooral voor
respect.

Op 11 november hebben
wij het einde van de Eerste
Wereldoorlog herdacht.
Volgend jaar zal het honderd
jaar geleden zijn dat de wapens
zwegen. De Grote Oorlog
werd al snel gevolgd door de
Tweede Wereldoorlog, die nog
meer mensen het leven kostte.
We hopen ook snel honderd
jaar vrede te kunnen vieren in
Europa.
In de toespraak in de kerk
op 11 november hield onze
burgemeester een ingetogen
pleidooi om deze lange periode
van vrede niet vanzelfsprekend
te vinden.

we regelmatig ‘rond de molen’ in plaats
van rond de tafel. Molenbouwer Peusens
heeft al tientallen jaren ervaring met
heimolens en zal ook onze molen
bestand maken tegen de tand des tijds.
Als toekomstige gemeentebesturen dit
beheersplan dan ook nog eens gebruiken
en de termijnen respecteren, moeten we
ons geen zorgen meer maken over ons
belangrijkste monument.

Burgemeester Dominick Vansevenant en schepen Frank Van
Nuffelen bij de Heimolen.

Respect voor onze natuur:
Keerbergen mooi en groen houden

Onze burgemeester eindigde
zijn pleidooi met de woorden:
“Respect voor vrouwen,
voor holebi’s, voor onze
overledenen, respect voor
onze planeet, vrijheid van
meningsuiting, respect voor
mensenrechten, respect voor
tradities.”

Als kinderen van het vierde leerjaar een bezoek brengen aan het gemeentehuis
in het kader van hun lessen W.O., krijgen ze telkens een presentatie van wat
een gemeente doet, waar de centjes van papa en mama voor gebruikt worden
en tonen we hen de blikvangers van onze gemeente. De laatste blikvanger is de
belangrijkste en wordt gepresenteerd in de raadzaal, waar de kinderen stemmen
over de vraag “moet Keerbergen een groene gemeente blijven?”
U kan het al raden: daar hebben we, in
tegenstelling tot de echte gemeenteraad,
altijd unaniem JA als antwoord. Natuur
is een van de belangrijkste aspecten van
onze gemeente en dit moet zo blijven.
Gelukkig heeft Keerbergen een schepen
van Milieu met groene vingers en veel
respect voor de natuur. Frank Van
Nuffelen onderhoudt goede contacten

 arc Van Herck,
M
fractievoorzitter

met organisaties als Natuurpunt en
respecteert ook meer dan wie ook de
adviezen van de Milieuadviesraad.
Zo hebben we in november de
zesde uitbreiding van het bestaand
natuurreservaat Broekelei goedgekeurd.
Een nieuwe mijlpaal om toekomstige
generaties te verzekeren dat ze in een
mooie, groene gemeente kunnen wonen.

 enningmeester Jo Daems, burgemeester
P
Dominick Vansevenant en bestuurslid
Mathias Hauben werken met Natuurpunt in
de natuur.
 reet Van Camp,
G
ondervoorzitter

Bestuursleden N-VA Keerbergen

Dominick
Vansevenant
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Frank Van
Nuffelen
schepen

Greet Van Camp
ondervoorzitter

Inge Anno
schepen

Jo Daems
penningmeester

Johan Segers
voorzitter

Johan Van Looy
bestuurslid

Koen Van Cleemput Lena
De Clippeleer
voorzitter
secretaris
gemeenteraad

Marc Van Herck
fractievoorzitter

Mary-Rose
Chizoba-Nworah
bestuurslid

Mathias Hauben Rik Remy
bestuurslid
bestuurslid

Steven Meyer
bestuurslid

Kris Van
Engeland
bestuurslid
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Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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