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TUSSENSTAND

Johan Segers
Voorzitter
N-VA Keerbergen

Het nieuwe bestuur van de N-VA en CD&V
gingen van start begin 2013 voor een bestuursperiode die loopt tot eind 2018. We
hebben er nu drie jaar van hard werken
opzitten. Tijd voor een stand van zaken.
Elke nieuwe coalitie kent een opstartfase
die zich kenmerkt door het dieper uitspitten van dossiers, overleg met de coalitiepartner en vooral een tomeloze ambitie
om de inwoners niet teleur te stellen.
De tijd van denken heeft zes maanden
geduurd. Durven is onze tweede natuur.
Het huidige bestuur schuwt de onpopulaire maar noodzakelijke maatregelen niet.
Onze partij heeft lak aan kortetermijndenken en kiest steeds voor langetermijn
oplossingen waar iedereen beter van
wordt.
De periode van doen heeft niet lang op
zich laten wachten. De wakkere Keerbergenaar merkt dat er een nieuwe wind
door Keerbergen waart. De stijl van het
bestuur valt op door zijn kordate aanpak,
het straatbeeld verandert zichtbaar, er
worden investeringen gedaan die iedereen tengoede komen en de knip wordt op
de beurs gehouden. Kortom: een gezond
bestuur van een gezonde gemeente.

www.n-va.be/keerbergen

KEERBERGEN
Drie jaar verandering,
drie jaar vooruitgang
Dominick Vansevenant
Burgemeester
Beste Keerbergenaar,
N-VA Keerbergen wil u met dit huisaan-huisblad overtuigen dat onze
mooie gemeente op het goede pad zit.
Dat we allen samen elke dag werken
om van ons Keerbergen een huis te
maken waar elke inwoner het goed
heeft, waar we goed slapen, goed ontbijten, goed werken en goed kunnen
ontspannen.
Onze bestuursploeg heeft de voorbije
goed geluisterd, veel nagedacht, goed
gepland, veel uitgevoerd, kortom
hard gewerkt. De resultaten van
deze eerste drie jaar mogen gezien
worden. We zijn fier op het geleverde
werk en kijken ook vol vertrouwen
naar de volgende drie jaar van deze
legislatuur 2013-2018.

Onze burgemeester, schepenen,
gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden, bestuursleden en leden geven
elke dag het beste van zichzelf om dit
huis, ons aller Keerbergen, elke dag te
dienen. We leggen de nodige nederigheid, empathie en gezond verstand
aan de dag zodat we ook de volgende
jaren kunnen verder gaan op het
pad waar we Keerbergen op hebben
gezet: het pad van de modernisering
en de duurzaamheid.
U kan in deze folder onze verwezenlijkingen en plannen voor de
toekomst zien, volledig gebaseerd op
het beleidsplan dat we in het begin
van onze bestuursperiode aan de
gemeenteraad hebben voorgelegd en
waar deze goedgekeurd is. Onze deur
staat altijd open, wij communiceren
met veel plezier en aandacht met onze
inwoners, laat ons dus absoluut uw
gedacht weten.

N-VA Keerbergen wenst u
vrolijke kerstdagen en een
gelukkig Nieuwjaar

Bestuur en communicatie
N-VA zet in op een modern beheerde gemeente door middel van zorgvuldig uitgekozen
projecten die ons toelaten meer te doen met
minder middelen. Investeren in informatisering van onze diensten, in efficiëntiewinsten
en in een modern personeelsbeleid zorgen er
voor dat het Keerbergse gemeentebestuur de
stap naar de 21ste gezet heeft. Modern bestuur
vergt ook openheid, positivisme en integriteit,
aspecten die onze burgemeester en schepenen
hoog in het vaandel voeren.

Marc Van Herck,
fractieleider

Enkele voorbeelden:
- Een positieve en ethische bestuursstijl binnen een
samenwerkingscoalitie
- Doorgedreven online dienstverlening en communicatie via internet
- Uitbouwen van adviesraden om breed gedragen
beslissingen te kunnen nemen
- Toegankelijk maken van openbare gebouwen,
voor iedereen
- Modern personeelsbeleid, klaar voor de toekomst

Omdat openbare diensten per
definitie openbaar zijn hebben we er tevens voor gezorgd
dat gebouwen en diensten voor
iedereen toegankelijk zijn. We
gebruiken moderne middelen
om de drempel tussen burger en
bestuur te verlagen.

Financiën, zuinig en
bedachtzaam
Bij elke beslissing die dit gemeentebestuur neemt
worden de mogelijke effecten op de meerjarenplanning bekeken. Dit bestuur bestuurt zuinig en heeft
de voorbije jaren fors bespaard. De schuldgraad van
onze gemeente is grotendeels onder controle en zal de
volgende jaren stelselmatig dalen.
De schulden van vandaag zijn immers de belastingen van morgen, we willen onze toekomstige generaties een evenwichtige financiële duurzaamheid
meegeven.

Waar werken we de volgende 3 jaar verder aan:
- Uitbreiden van online dienstverlening
- Ombudsdienst en onthaalloket uitbouwen
- Intergemeentelijke samenwerkingen, zelfs over de
provinciegrenzen heen maximaliseren

Om deze besparingen te doen, investeren we slim in
modernisering en duurzaamheid, zoeken we efficiëntiewinsten, stoten we onnodige zaken af en werken
we slim samen met onze partners. Voor elk dossier
trachten we subsidiestromen van hogere overheden
te maximaliseren. Ook de timing van investeringen
is belangrijk, door de juiste beslissingen te nemen op
de juiste moment kan onze gemeente meer doen met
minder middelen.
Daarmee samenhangend is het traject dat dit bestuur
heeft ingezet om geen enkel stukje gemeentelijk patrimonium onbenut te laten. We hebben de keuze gemaakt om ofwel ongebruikte gebouwen en gronden te
verkopen, ofwel deze in te zetten en te onderhouden.
Zoals een goede huisvader!

Enkele voorbeelden:

Frank Van Nuffelen,
schepen

keerbergen@n-va.be

- Terugvinden van financiële evenwichten
-D
 aling van de publieke schuld
- Investeren in efficiëntie om te besparen
-O
 ptimaliseren van gemeentelijke eigendommen, verkopen of gebruiken

Keerbergen voor altijd groen
Enkele voorbeelden:
- Opwaardering Kruisheide en bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten
- Tweede geboortebos aangekocht, beplanting start in
het najaar 2016
- Een doordacht rioolbeleid met afkoppeling van
regenwater
De N-VA kiest bewust om onze gemeente groen te houden
en zelfs te versterken. Respect voor de natuur en voor de
mens gaan hand in hand waarbij tevens plaats is voor natuurrecreatie. We hebben aandacht voor het behoud van ons
mooiste gemeentelijke patrimonium: onze parken, bossen
en tuinen.
Vooral inheemse loofbomen krijgen voorrang met als
mooiste project de toekomstige opwaardering van ons
gemeentelijk park. Natuurpunt Keerbergen is de beste
partner van dit bestuur om de kwaliteit en de kwantiteit
van onze groene omgeving te verzekeren. Dank aan al
deze vrijwilligers.

Een bruisend centrum
Na jaren van grondig onderzoek werd het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Keerbergen goedgekeurd. Dit
bepaalt in welke richting Keerbergen de volgende 20
jaar zal evolueren: waar mag gebouwd worden, wat natuurgebied
is,… De impact hiervan op het uitzicht van Keerbergen kan niet onderschat worden. De ontwikkeling
van de dorpskern zal een sterke
evolutie kennen, de plannen voor
de heraanleg van de centrumstraat
krijgen vorm na breed overleg.
Keerbergen is een ondernemende
Inge Anno,
gemeente, goed draaiende lokale
schepen
ondernemers zijn in ieders belang.

Waar werken we de volgende 3 jaar verder aan:
- Inwoners sensibiliseren om optimaal te sorteren
- Prijsbeleid van DIFTAR onder controle te houden
- Kasteelpark hernieuwen

Een verantwoord milieubeleid blijft een hoeksteen van ons
beleid en daar past een moderne visie op afval in. Ons afvalbeleid is gebaseerd op een sterk doorgedreven systeem
van sorteren. Keerbergen is kampioen in gescheiden afval
en daar zijn we bijzonder trots op. We blijven dit ondersteunen door een op Keerbergse maat aangepast beleid.

Enkele voorbeelden:
- RUP Hart Van Keerbergen
- Reglementering rond leegstand en verkrotting
- Behoud van de typische karakteristieken van ruimtelijke ordening in
Keerbergen
- Keerbergen Village en Keerbergen Kerst
- Ondersteuning van investeringen in gevelrenovatie in onze handelskernen
- Ondersteunen van onze raad voor lokale economie en ondernemersorganisaties

Waar werken we de volgende 3 jaar verder aan:
- Ondernemersloket opzetten met digitale wegwijzer handelszaken
- HoReCa-plan met de bedoeling HoReCa te steunen en te versterken
- Blijvende aandacht voor een doordachte, toekomstgerichte ruimtelijke indeling

Veilig op weg
Enkele voorbeelden:
- Heraanleg Kempenlaan en Achiel Cleynhenslaan met fietspaden
- Sturen van doorgaand, zwaar vervoer door aangeduide routes

Waar werken we de volgende 3 jaar verder aan:
- Heraanleg diverse grote invalsbanen en fietsroutes
- Aanleggen oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers
Ook aan de aanleg van nieuwe weginfrastructuur wordt
veel zorg besteed. Wij hebben vooral aandacht voor onze
fietsers, jonge fietsers in het bijzonder. Een van de grootste investeringen van ons bestuur is de heraanleg van de
Achiel Cleynhenslaan. Bij elk groot infrastructuurproject

wordt steeds goed geluisterd naar de mening van de omwonenden en adviesraden. Onze schoolomgevingen en de
wegen naar onze scholen krijgen terecht de nodige investeringen.

Jeugd en onderwijs, de beste start
Onderwijs is een topprioriteit
van N-VA Keerbergen vanwege de vele scholen in onze
gemeente. De N-VA hecht veel
belang aan kwalitatief hoogstaand onderwijs dicht bij huis.
Elke dag geven leerkrachten,
directies, ouderverenigingen en
ouders het beste van zichzelf
om onze jongeren de beste
kansen te geven. Dit loont, onze
Keerbergse jongeren worden
later fijne, verantwoordelijke
mensen met een hoge dosis
gezond verstand.

Enkele voorbeelden:
- Investeringen in onze
schoolgebouwen (energiebesparing, comfortverhoging)
- A anmoediging van
netoverschrijdende initiatieven via scholenoverleg
- C ommunicatie met directie, ouders en leerlingen optimaliseren gebruik Smartschool en interactieve leermiddelen
- Ondersteuning jeugdhuis en jeugdbewegingen
- Professionele dienst onthaalouders en een keitoffe kinderopvang

De modernisering van onze scholen is ingezet, we investeren niet alleen in bakstenen, nieuwe ramen en isolatie
maar ook in leermiddelen zoals interactieve schoolborden
en Smartschool om onze kinderen klaar te maken voor
voortgezet onderwijs. De slogan “Wees wijs, investeer
meer in het basisonderwijs” is in Keerbergen echt wel in
de praktijk omgezet, en terecht!

Waar werken we de volgende 3 jaar verder aan:
- Zorgverbreding om elke Keerbergse jongere dezelfde kansen te
geven
- E xtra investeringen in schoolgebouwen (gemeentelijke scholen
Nieuwstraat en Kempenlaan)
- Extra speelruimtes aanleggen in onze gemeente

Veiligheid, kordaat en preventief
De N-VA is een partij die investeert in veiligheid, ook in Keerbergen is dit niet anders. We hebben de jongste jaren een politie ontwikkeld die preventief werkt en kordaat optreedt waar nodig.
Onze politiemensen en administratieve ondersteuning werken dagdagelijks om de veiligheid
in onze gemeente te garanderen. We hebben bijzondere aandacht voor de strijd tegen kleine
criminaliteit, woninginbraken drugsdelicten. Vooral het gevecht tegen internationale dievenbendes die met de regelmaat van de klok pogen en slagen om in te breken in onze huizen zetten we
onafgebroken verder.

Enkele voorbeelden:
- Ontwikkelen van twee BIN’s (Buurt Informatie Netwerken) en
uitbreiding van het aantal wijkagenten
- Lik-op-stukbeleid, ook in het verkeer
- In gang trekken van het ANPR-project

Waar werken we de volgende 3 jaar verder aan:
- Verdere uitbouw en gebruik van de ANPR-camera’s
- Verder zetten optimalisering organisatie politiediensten
- Voortzetting professionaliseren van brandweerkorps

Cultuur, kostbaar weefsel
De N-VA wil Keerbergen laten uitgroeien tot een hechte leefgemeenschap. Culturele
activiteiten zijn daar het ideale middel voor. Verenigingen worden gesteund om mensen dichter bij elkaar te brengen. Het Gemeenschapscentrum GC Den Bussel is vanaf
het begin de draaischijf van een bruisend verenigingsleven.

Enkele voorbeelden:

Waar werken we de volgende 3 jaar verder aan:

- Versterking van onze bibliotheek met moderne multimedia
- Bouw en uitbouw van het aanbod van GC Den Bussel
- Verbreding en verdieping van ons cultuuraanbod in GC Den
- Organisatie van Molenfeesten, Jazz in ‘t Park, Nieuw op ‘t Plein Bussel
- Ondersteuning Heemkundige kring De Botermolen
- Herwaardering van Keerbergse kunstschatten en kunstenaars
- Bouw en verhuis volledig nieuwe bibliotheek

www.n-va.be/keerbergen

Sportelgemeente Keerbergen
Sport, samen met cultuur de motor tot het bouwen van een sterk sociaal weefsel. Onze gemeentelijke sporthal is samen met ons gemeenschapscentrum het meest bezochte gebouw van Keerbergen. Regelmatig komen nieuwe sportinitiatieven bij. Dit gemeentebestuur investeert sterk in sportinfrastructuur. Zowel binnen
(kleedkamers, cafetaria, gangen, hal, toiletten, …) als buiten (dakbedekking, isolatie, petanquebanen, beach
volleybalvelden) vernieuwen we deze grote troef. Samen met de sport adviesraad bouwen we aan een mooie,
sportieve toekomst in onze gemeente.

Waar werken we de volgende 3 jaar verder aan:

Enkele voorbeelden:

- Toekomstvisie sportinfrastructuur Keerbergen

- Grootste investeringen in sport in onze gemeente in 30 jaar

- Extra investeringen in sportinfrastructuur

- Verbreding en verdieping van het sportaanbod, ook voor
G-sport

- Extra mogelijkheden ter ondersteuning van clubs

- Maximale ondersteuning van sportclubs om verder te groeien
en te professionaliseren

Koen Van Cleemput,
ondervoorzitter

Keerbergen heeft grote troeven wat
betreft recreatie en gastronomie. Het is
goed vertoeven in onze gemeente, we
hebben veel te bieden. Het ontwikkelen van een toeristische visie en de ondersteuning van toeristische activiteiten verdient onze aandacht. Onze
Keerbergse schatten worden extra geapprecieerd, systematisch onderhoud van kwetsbare gebouwen zoals
onze Heimolen, Kasteel en kerktoren zijn geanalyseerd en voorzien

Keerbergse troeven en schatten

Enkele voorbeelden:
Waar werken we de volgende 3 jaar verder aan:

- Promotie aspergefestival en straffe streekgemeente

- Campagne voeren “Eén dag/weekend Keerbergen”

- Participatie aan Toerisme Dijleland

- Lokale HoReCa organiseren en toeristische ondersteunen

- Onderhoudstraject voor onze Keerbergse schatten

Zot van gezond

Welzijn is een van de belangrijkste doelen van de mens. De N-VA wil
hier zijn steentje toe bijdragen door een lokaal beleid te voeren voor alle
inwoners. Gezondheid heeft op het welzijn misschien wel de grootste
impact. Vandaar dat deze coalitie er veel aandacht aan besteed.

Enkele voorbeelden:
- Goede samenwerking met gezondheidsraad en met LOGO,
gezondheidscharter
- Performant preventiebeleid drugs (tabak, alcohol,
verdovende middelen)
- Sensibilisering rond gehoorschade en psychische
gezondheid

Waar werken we de volgende 3 jaar verder aan:
- Uitbreiden van online dienstverlening
- Ombudsdienst en onthaalloket uitbouwen
- Intergemeentelijke samenwerkingen, zelfs over de
provinciegrenzen heen maximaliseren

