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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Algemeen directeur Keerbergen van oranje signatuur

Tijdens de gemeenteraad van 23 september benoemden meerderheidspartijen Open Vld en CD&V  
oud-burgemeester en huidig gemeenteraadslid van Bornem Luc De Boeck (CD&V) tot de nieuwe algemeen 
directeur van Keerbergen. “Onaanvaardbaar”, zegt Dominick Vansevenant. “De belangrijkste ambtenaar in 
onze gemeente moet uiteraard politiek neutraal zijn.”

“Een oud-burgemeester die algemeen 
directeur van een gemeente wordt, kan 
onmogelijk politieke onafhankelijkheid 
garanderen”, legt Dominick Vansevenant 
uit. “We waren met verstomming geslagen 
toen bleek dat Open Vld de aanstelling 
mee goedkeurde.”

U betaalt de rekening
Vijf topambtenaren zullen nu de leiding 
nemen van de gemeente. “Het gemeente- 
bestuur installeert hiermee een admini- 
stratief waterhoofd”, zegt Dominick.  

“Financieel heeft dit grote gevolgen: de 
loonkost maakt immers het leeuwendeel 
uit van de gemeentelijke budgetten.” Op 
het schepencollege van 26 september  
kregen de meerderheidspartijen al 
letterlijk de rekening gepresenteerd. En 
u? U betaalt het slechte bestuur van de 
gemeente cash en wordt dus bestolen.

Wereld op zijn kop
Een spijtige zaak die vermeden had 
moeten worden. Tijdens de gemeenteraad 
waarschuwde Dominick vooral Open Vld. 

“Weten jullie wel wat jullie beslissen?  
Een CD&V-politicus topman van het 
ambtenarenapparaat maken.” Op de 
vraag wat deze vijf ambtenaren zullen 
doen, moest de burgemeester bovendien 
het antwoord schuldig blijven. Eerst  
personeel een plekje geven, dan bekijken 
wat ze gaan doen? De wereld op zijn kop.

Over zes jaar de puinhoop weer saneren? 
Nood breekt wet, maar toch liever nu 
beter bestuur.

Dossier begraafplaats: krijgt u waar voor uw geld?Wist u dat … (p. 2)

Een oud-burgemeester die algemeen directeur  
van een gemeente wordt, kan onmogelijk politieke 
onafhankelijkheid garanderen.

Dominick Vansevenant
 Voormalig burgemeester Keerbergen

Extra geld voor Keerbergen
Dankzij de nieuwe Vlaamse Regering onder leiding van minister-president Jan Jambon 
krijgt Keerbergen 1,4 miljoen euro extra investeringsbudget. “Het geld is bedoeld voor 
investeringen die de gemeente écht beter maken”, zegt voorzitter Johan Segers. “N-VA 
Keerbergen vraagt de meerderheid dan ook om de middelen optimaal te besteden en ze 
niet te gebruiken voor extra personeelskosten. N-VA-burgemeester Dominick Vansevant 
bracht de gemeentefinanciën tijdens de vorige bestuursperiode op orde. Die gezonde 
situatie moeten we behouden zonder investeringen uit het oog te verliezen.” Johan Segers

Voorzitter N-VA Keerbergen
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N-VA Keerbergen ging op teambuilding
In september hield N-VA Keerbergen haar jaarlijkse teambuildingdag. Na een verkwikkend ontbijt bij onze penningmeester  
vertrokken we richting Zoniënwoud voor een recreatieve wandeling, een quiz over Leuven Vlaams en een lekkere schotel in  
GC Den Bosuil in Overijse. De batterijen zijn weer opgeladen.

Wist u dat …
 in een poging tot gesprek 

met de nieuwe algemeen 
directeur een raadslid de 
boodschap kreeg: “Sorry,  
de directeur is er niet, hij is  
de gemeenteraad in Bornem 
aan het voorbereiden”?  
Als CD&V-raadslid …

 Keerbergen in september 
voor het eerst sinds 2013 een 
nieuwe lening moest aangaan? 
De gemeente leende maar liefst 
4,75 miljoen om alle nieuwe 
investeringen (zoals de nieuwe 
begraafplaats) en buitengewone 
uitgaven in 2019 (bijkomende 
personeelsleden, feestelijk- 

heden en nieuwe uitgaven door 
teruggeschroefde besparingen) 
te kunnen financieren.

 het nieuwe huishoudelijk 
reglement van de gemeente de 
inspraak van de oppositie en de 
inwoners drastisch inperkt? Als 
u een dringende vraag stelt aan 
het schepencollege, zal u in de 
toekomst drie maanden moeten 
wachten op een gemotiveerd 
antwoord. Voorheen had u dat 
antwoord binnen de maand …

 in onze gemeentelijke 
basisscholen klassen met te veel 
leerlingen in de toekomst niet 
meer opgesplitst zullen worden?

 Ecowerf de glasbollen aan 
de Haachtsebaan eind dit jaar 
ondergronds brengt? Eerder 
gebeurde al hetzelfde met de 
glasbollen van de Lupinenweg 
en de Rijmenamsebaan.

 u op 11 november de 
vernieuwde site van de Grand 
Veneur kan bezoeken?  
U kan er een begeleide 
wandeling maken en de 
teruggeplaatste gedenksteen  
ter gelegenheid van 75 jaar 
Antwerp X bewonderen.

 het nieuwe natuurbeheers-
plan voor het Piervensbos 
goedgekeurd werd? Het 
Piervensbos wordt opgewaar-
deerd met een nieuw speelbos, 
het unieke bosgebied van  
vijf hectare krijgt een nieuwe 
wandeltoegang via de  
Haachtsebaan en de dringende 
natuurbeheerswerken kunnen 
eindelijk starten.
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Dossier begraafplaats

Krijgt de Keerbergenaar waar voor zijn geld?
U herinnert het zich vast nog wel: in 2017 leidden de plannen voor de herinrichting van onze gemeentelijke 
begraafplaats tot spanningen binnen de toenmalige N-VA/CD&V-coalitie. Er was lange tijd onenigheid  
over de financiële kant van het project, gezien de hoge kostprijs van de heraanleg. Onder het motto van 
financiële transparantie vroeg N-VA Keerbergen onlangs een financiële tussenstand op bij de gemeentelijke 
administratie. Wat blijkt? Het dossier is een financieel kerkhof.

350 000 euro: enkele jaren geleden nog maar was dat het maximaal voorziene budget voor de opwaardering en herinrichting van 
onze begraafplaats. Maar in 2016 steeg dat al naar 780 000 euro, en nog een jaar later zelfs tot 950 000 euro. De toenmalige bevoegde 
schepen (CD&V) verzekerde dat het uiteindelijke kostenplaatje van het ganse project maximaal 1,2 miljoen euro zou bedragen.

1,4 miljoen euro
Toen voormalig burgemeester Dominick Vansevenant de kostprijs van het prestigieuze project destijds hoger inschatte, werd  
hij in de lokale pers door diezelfde schepen weggezet als “fantast en doortrapte leugenaar”. Een sterke uitspraak die tot verder  
onderzoek noopt. We hielden onlangs dan ook een eerste raming van het totaalproject tegen het licht. En wat blijkt? De heraanleg 
van de begraafplaats zal de Keerbergse belastingbetaler uiteindelijk bijna 1,4 miljoen euro gekost hebben, exclusief de nog te maken 
kosten. Het kan verkeren.

Nieuwjaarsreceptie  
N-VA Keerbergen

Zondag 12 januari 
15 uur 

GC Den Bussel
Haachtsebaan 54

Gastspreker: Mark Demesmaeker

Waar voor uw geld? 
Voor 1,4 miljoen euro mag de Keerbergenaar toch  
verwachten dat de herinrichting en heraanleg perfect 
uitgevoerd zijn en dat we, om het met de woorden van de 
toenmalige schepen te zeggen, “over een van de mooiste 
begraafplaatsen van het land” beschikken? Helaas, niets 
is minder waar. Zowel in de uitvoering van de werken als 
het onderhoud kan allerminst gesproken worden van een 
geslaagd project. Een jaar na de heraanleg van de bestrating 
liggen op verschillende plaatsen al tegels los, en het onkruid 
groeit nu al tussen de klinkers door. 

De begraafplaats biedt een trieste aanblik. Keerbergen 
onwaardig, wat ons betreft. De gemeentelijke buitendienst 
heeft er sinds de herinrichting van de begraafplaats een 
nieuwe voltijdse job bij met het onderhoud van het vele 
groen. N-VA Keerbergen vraagt dan ook een verhoging van 
de personeelscapaciteit voor onze groendienst.

  Ondanks de dure heraanleg biedt de 
begraafplaats een trieste aanblik.

Frank Van Nuffelen 
Gemeenteraadslid

Maarten Gabriels 
Gemeenteraadslid
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


