
Het kraakt dat het 
vriest in het bestuur
Schaatsplezier voor amper 120.000 euro
Het kraakt dat het vriest. Op het moment dat ik dit 
schrijf is het buiten vier graden onder nul. Terwijl we 
ons allemaal zorgen maken over onze energiefacturen, 
opende waarnemend burgemeester Moons (Open Vld) 
feestelijk de gemeentelijke ijspiste met de woorden: 
“Keerbergen kan dat doen, Keerbergen kan dat aan.” 
Onderzoek toont aan dat de prijs van die piste minstens 
120.000 euro bedraagt. Zonder de energiekosten, voor 
vier weken ijsplezier.

In 2024 moet het anders
Het gemeentebestuur stelde op 19 december de aange-
paste meerjarenbegroting voor. Het gebrek aan goesting 
en fut doodt elke wil om goed te besturen. Het is eerder 
zichzelf voortslepen dan werken. Extra personeelsuit-
gaven en festiviteiten krijgen voorrang op goede infra-
structuur en een correcte dienstverlening. De bestuurs-
ploeg ligt op apegapen. Dat merkt 
u als u het gemeentehuis bezoekt. 
We spreken af dat we dit bestuur 
de rekening presenteren in 2024.

Dominick Vansevenant, voorzitter 

N-VA haalt investeringen 
fi etsinfrastructuur binnen
In de periode 2013-2018 investeerde het gemeentebestuur van 
Keerbergen fors in � etsinfrastructuur. De Molenstraat, Roggestraat, 
Kempenlaan, Achiel Cleynhenslaan en de Putsebaan kregen toen 
nieuwe � etspaden. De laatste jaren bewoog er helaas niet veel meer op 
dat vlak. De ongevallencijfers bewijzen dat er opnieuw actie nodig is. 

Cijfers leren ons dat in 2021 zeven 6- tot 18-jarigen het slachtoffer werden 
van verkeersongevallen tijdens hun verplaatsingen van en naar school. Het 
jongste slachtoffer was amper tien jaar. Een greep uit de verzameling van 
letselschade van diverse voorvallen: schaafwonden aan arm en onder-
benen, hematoom aan de slaap, stuk van de voorste tanden, rechterarm 
gebroken, kruisbanden van de voet afgescheurd, schaafwonden aan heup, 
knie, elleboog, arm, onderbenen ... . Een mens wordt daar niet vrolijk van. 
Onze N-VA-fractie kaartte jarenlang het verbeteren van fietsinfrastructuur 
aan in de gemeenteraad. Dankzij ons degelijk oppositiewerk schreef de 
oranjeblauwe meerderheid in december 2022 een forse verhoging van 1,8 
miljoen euro in de fietsinfrastructuur in de meerjarenbegroting in. De 
concrete uitwerking zullen we uiteraard moeten afwachten. 

N-VA Keerbergen heeft op vlak van fiets-
infrastructuur een palmares en blijft de beste 
garantie tot investeringen in fietspaden. Hopelijk 
laten de gemeentelijke financiën dat na 2024 toe.

   Lisa Van den Dries, gemeenteraadslid

Over afvalwater en platte belastingverhogingen (p. 2) Energiearmoede tegengaan (p. 3)

NIEUWJAARSRECEPTIE

21 januari vanaf 19 uur 
N-VA Keerbergen nodigt u graag uit voor haar nieuwjaarsreceptie. De gastsprekers 
Geert Baudewijns (CEO Secutec) en Stijn Rommens (Keerbergenaar en Cyber-
security specialist bij Vectra AI) nemen u mee in de wereld van cybersecurity en 
het gebrek eraan. Een zeer actueel en onderschat probleem. U bent van harte welkom!

GC Den Bussel (Foyer verdieping). Gratis toegang.
Registratie via keerbergen@n-va.be is niet verplicht maar aanbevolen.

Met gastsprekers over “Cyberaanvallen - wat doet de overheid?”

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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Over afvalwater en platte 
belastingverhogingen
In Keerbergen kan 92 procent van de inwoners zich aansluiten 
op een bestaande riolering. In de meeste straten zijn de riool-
buizen ondertussen verouderd, aangetast door ingegroeide 
wortels en te klein geworden om de stortbuien na overvloedige 
regenval op te vangen. Het grootste probleem is dat in de 
meeste straten het afvalwater en regenwater niet gescheiden 
wordt: bij zware neerslag komt het afvalwater bijgevolg 
ongezuiverd in onze waterlopen terecht. Keerbergen hee�  
nood aan nieuwe rioleringsprojecten.

Investeringen en subsidies
In 2015 werden onder impuls van de N-VA de waterreglementen 
goedgekeurd om de waterafvoer op een moderne en correcte 
wijze te beheren. We deden grote investeringen in nieuwe 
rioleringen en de renovatie van bestaande infrastructuur. In 
2017 kregen we indrukwekkend hoge subsidies om tijdens die 
bestuursperiode een aantal zwarte punten aan te pakken. We 
ontvingen 3,5 miljoen euro voor gescheiden rioleringen in 
Keerbergen-Oost (onder andere om het dringende probleem 
met de open riolering in de Heidestraat op te lossen) en 500.000 
euro om de zwarte punten in de Schrieksebaan aan te passen.

Belastingverhoging om te kunnen investeren
Het huidige bestuur van Open Vld en cd&v heeft in 2019 op 
een drastische wijze de saneringsbijdrage die we als inwoners 
per kubieke meter moeten betalen op het waterverbruik ver-
hoogd van 0,28 euro/m3 naar 0,98 euro/m3. Met de opbrengst 
van 630.000 euro per jaar zou het bestuur zogezegd investeringen 
doen in de Schrieksebaan, de Lozenhoek, de Broekelei en de 
Watermolenstraat, alsook de ontbrekende riolering aanleggen 
in de Meidoornweg, Leleiweg, Kasterland en Zandstraat.

Of toch niet?
Sinds 2019 is de dynamiek om onze rioleringen verder te 
moderniseren helemaal stilgevallen. Tot op heden werd geen 

enkel rioleringsproject meer opgestart. Onze fractieleider Frank 
Van Nuffelen vroeg op de gemeenteraad de bevoegde schepen 
naar de stand van zaken in de verschillende dossiers. Het is 
jammer dat het bestuur de keuze maakt om grote riolerings-
projecten in de Lozenhoek (Keerbergen-Oost) en aan de 
Schrieksebaan uit te stellen. Van uitstel komt afstel, vrezen wij. 
De verhoging van de saneringsbijdrage 
in 2019 blijkt een platte manier geweest 
te zijn om de belastingen te verhogen. 
Jammer!

Frank Van Nuffelen
Fractievoorzitter 

Energiearmoede tegengaan
De oorlog in Oekraïne bracht voor het Westen een zware energiecrisis mee. De energieprijzen swingen de pan uit en onze gas - en 
elektriciteitsfacturen zijn ongezien hoog. Daardoor worstelen veel mensen met de angst om hun facturen niet betaald te krijgen.

We zijn zuinig zijn met licht en met onze elektrische toestellen, we zetten de 
verwarming lager en we zoeken naar allerhande ‘nieuwe gewoontes’ om onze elektri-
citeitskosten in te perken. Indien u dat wenst, kan u eventueel uw voorschotfactuur 
aanpassen, hou het bedrag wel realistisch zodat u bij uw eindafrekening niet voor 
verrassingen komt te staan.

Wanneer u het financieel echt moeilijk heeft om het hoofd boven water te houden, 
kan u terecht bij het OCMW van Keerbergen. Daar staat men 
u met raad en daad bij en kan u een aanvraag indienen om na 
te gaan of u in aanmerking komt voor het sociaal tarief voor 
energie. Aarzel niet om hulp te vragen. Het OCMW is er voor 
u!

Liesbet Slaets
Lid bijzonder comité voor de sociale dienst

Gele kaart voor taalfouten
Moesten de onderwerpen niet zo serieus zijn, zouden we ermee kunnen lachen. 
Een greep uit het taalgebruik (of taalgebrek?) van het Keerbergse gemeentebestuur:

    Over energiearmoede en afsluiten van aansluitingen: “Energieleveranciers 
stuiten een dropping niet langer in de loop van een afbetaalregeling.”

    Over de moeilijke stijl van overheidscommunicatie naar bepaalde doelgroepen: 
“De manier waarop overheids- en andere diensten communiceren is vaak niet 
gericht is op ons publiek”

    Over het drugsbeleid tijdens fuiven: “De organisatie … mogen geen drugs afpakken van bezoekers, dit 
mag enkel door bevoegdheden”. 

    Toegang tot het evenement kan men weigeren als: “Je hebt je maximumcapaciteit bereikt”…

    … of …. “De persoon doet iets strafbaars…., is duidelijk dronken, gebruik geweld.”

    Wanneer je alcohol verkoopt op een evenement: “Het barpersoneel brieven over de wetgeving…”

Johan Segers, gemeenteraadslidKeerbergen heeft nood aan nieuwe riolerings-
projecten. Maar de opbrengst van de 
verhoging van de saneringsbijdrage in 2019 
werd blijkbaar aan andere zaken besteed.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Word lid van de N-VA
Bent u Vlaming in hart en nieren en schaart u zich achter 
onze standpunten? Dan bent u de persoon die we zoeken. 
Wilt u zich actief of minder actief engageren, laat het ons 
weten. Stuur een mailtje naar keerbergen@n-va.be.

Elektriciteit is een luxeproduct geworden. 
Ga er zuinig mee om!

www.n-va.be/keerbergenkeerbergen@n-va.be
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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Evolutie Vlaamse begroting


