
N-VA Keerbergen zwaar teleurgesteld in 
plannen heraanleg dorpskern
We hebben er lang op moeten wachten, maar eind oktober start men met de werken in 
onze dorpskern. De plannen daarvoor zijn al klaar sinds eind 2017 en de kosten werden 
destijds geraamd op  3,5 miljoen euro. Door vier jaar lang te treuzelen zitten we nu met 
sterk gestegen materiaalprijzen en tal van andere onvoorziene omstandigheden. 

Kostprijs? Bijna 6 miljoen euro
Het bestuur wil koste wat het kost 
een prestigieuze waterfontein aan-
leggen in het hart van ons dorp. En 
neem die ‘koste wat het kost’ maar 
letterlijk. De kostprijs van de fontein 
bedraagt 400.000 euro en die van de 
bijhorende uitgebreide archeologi-
sche studie rond de voormalige kerk 
is geschat op 680.000 euro. Waarom 
kiest het bestuur op die plaats niet 
voor vergroening en voor enkele 
gezellige zitbanken? We vrezen 
dat het kille stenen Gemeenteplein 
doorgetrokken zal worden naar 
de Dorpsstraat. En die vergroening 
komt er ook niet in het deel tussen 
het Gemeenteplein en Den Bussel. Daar 
worden slechts zes nieuwe hoogstammen 
aangeplant. Veel te weinig om een gezellig 
en groen gevoel te creëren. 

Besparen op heraanleg rotonde Delhaize
Om de fontein en andere fratsen te financie-
ren, wordt de belangrijke heraanleg van het 
rondpunt aan de Delhaize geschrapt. “Daar-
mee bespaart de gemeente 500.000 euro. 
Wat een gemiste kans om een verkeersveilige 
toegang voor de zwakke weggebruikers in de 
richting van het centrum en de Lindestraat 
te voorzien”, zegt Frank Van Nuffelen, 
fractievoorzitter N-VA. “Men kiest ervoor 
om de bushalte aan de kerk te positioneren 
waardoor parkeerplaatsen en perken moeten 
sneuvelen. De bussen zullen zich daardoor 
door de smalle straten rond de pastorij en 
het kerkgebouw moeten wurmen.” Dat lijkt 

ons geen logische, noch verkeersveilige 
keuze.

Het bestuur heeft de heraanleg van de 
dorpskern vier jaar uitgesteld. Na een  
moeilijke COVID-periode en een energie- 
crisis worden onze lokale handelaars 
opnieuw geconfronteerd met een lange en 
zware periode door de werken in de dorps-
kern. En opnieuw worden we geconfronteerd 
met handelaars die er de brui aan geven. 
We houden ons hart vast voor de komende 
periode. 

Frank Van Nuffelen
Gemeenteraadslid

Parkeerplaatsen en perken moeten plaatsmaken 
voor de bushalte. Is dat logisch?

Quid bestuurskracht?

Het zijn nogal tijden. Hoge energie-
prijzen, oorlog in Europa, een 
tekort aan leerkrachten, ver-
pleegkundigen en tal van andere 
vakmensen ... De oorlog tegen 
drugs: moeten we die voeren of 
niet? Koopkracht, gaan we onze 
facturen nog kunnen betalen? We 
zitten met veel vragen waarop we 
niet meteen het antwoord weten. 
De ongerustheid is groot. 

En ondertussen in Keerbergen? 
Het gemeentebestuur is wereld-
vreemd, het droomt van ijspistes 
en winkelstraten. Er is helaas geen 
visie. En goesting evenmin. 

Onze afdeling start in het najaar 
met “N-VA Keerbergen op tour-
nee”.  We parkeren onze N-VA-
bus eerst op het Gemeenteplein 
en maken daarna nog enkele 
tussenstops op verschillende 
plaatsen in onze gemeente. Meer 
informatie daarover vindt u verder 
in dit huis-aan-huisblad. Verder 
geven we u besparingstips en 
onze visie op de heraanleg van de 
dorpskern.

Veel leesplezier!

Dominick Vansevenant
Voorzitter
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N-VA-fractie bezorgt Keerbergen pakjesautomaat
De N-VA-fractie doet vanuit de oppositie op een constructieve manier aan politiek. We baseren ons daarbij op de dagdagelijkse 
problemen waarmee onze inwoners geconfronteerd worden. Dankzij de N-VA krijgt Keerbergen binnenkort een pakjesautomaat 
van bpost.

We ontvingen meermaals klachten van inwoners over de 
openingsuren van het Keerbergse postkantoor. Zeker voor de 
werkende Keerbergenaren zijn die allesbehalve ideaal. Voor veel 
mensen is het moeilijk of zelfs onmogelijk om bijvoorbeeld een 
pakje af te halen.

Daarom stelde gemeenteraadslid Lisa Van den Dries tijdens de 
gemeenteraad voor om in Keerbergen een pakjesautomaat van 
bpost te plaatsen. Naar aanleiding van dat voorstel werd er 
contact opgenomen met bpost. Die is bereid om in Keerbergen 
een pakjesautomaat te voorzien zonder 
beheers- of installatiekosten aan te rekenen. 
Waar de automaat zal komen, wordt op dit 
moment nog bestudeerd. Meer informatie 
daarover kan u verkrijgen via 
keerbergen@n-va.be.

Lisa Van den Dries
Gemeenteraadslid

Tijdens de gemeente-
raad van april stelde 
Lisa Van den Dries  
de vraag hoe de hand-
having rond kappen 
van groen georgani-
seerd wordt. Ze vroeg 
naar de cijfers en naar 
het  beleid. De strijd 
tegen ontbossing is 
enorm belangrijk.  
Wij willen die voeren.

Tijdens de gemeente-
raad van april stelde 
Frank Van Nuffelen  
een vraag over  
trajectcontrole op  
de grote invalswegen in 
Keerbergen. Het 
bestuur gaat nog altijd 
niet in op onze voorstel-
len. De Putsebaan,  
Schrieksebaan,  
Haachtsebaan,  
Tremelobaan en  
Mechelsebaan blijven 
dus jammer genoeg 
onderhevig aan de wet 
van de sterkste.

Tijdens de  
gemeenteraad  
van mei stelde  
Dominick Vansevenant 
een vraag over de  
concessie van de  
cafetaria van de 
sporthal. De sporthal  
is het kloppende hart 
van onze gemeente  
en verdient onze  
aandacht. 

Tijdens de gemeente-
raad van juni stelde 
Dominick Vansevenant 
voor om Sportkompas 
in te schakelen om onze 
jeugd zo snel mogelijk 
in de richting van de 
juiste sport te duwen. 
De dienst vrije tijd is 
alvast enthousiast. De 
burgemeester, in afwe-
zigheid van de schepen 
van Sport, dreef een 
beetje de spot met het 
voorstel, maar stelde 
toch voor om de scholen 
te bevragen. We volgen 
het verder op.

Tijdens de gemeente-
raad van juni vroeg 
Mathias Hauben of er 
aanspraak gemaakt 
wordt op bovenlokale 
subsidies om de 
gemeenteschool Lozen-
hoek te vergroenen. En 
of de door de gemeente 
aangestelde vergroe-
ningscoach daar werk 
van maakt. De subsidies 
werden nog niet ver-
kregen, we volgen het 
verder op.

shorturl.at/hwMV5 shorturl.at/dlpq9 shorturl.at/CP128 shorturl.at/hKS01 shorturl.at/iwxN1

Maarten Gabriels
Gemeenteraadslid 

De openingsuren van het postkantoor vormen  
binnenkort geen drempel meer om pakjes af te halen. 

Dat kan dan doorlopend dankzij de pakjesautomaat.

Wist u dat u de gemeente- en OCMW-raad online kan volgen en kan herbekijken? Doordat 
onze gemeente digitaal gaat, kan u via onderstaande links onze fractie in actie zien.

Bekijk alle vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad 

op shorturl.at/bIKLN

Onze fractie in actie

keerbergen@n-va.be
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Meten is weten
Tegenwoordig worden we overstelpt met tips and tricks om 
ons energieverbruik te verminderen. Wat de echte impact 
van dergelijke maatregelen is, zullen we jammer genoeg pas 
merken wanneer we onze volgende afrekening ontvangen. 

Als u een digitale teller heeft, kan u – met een vertraging van 
24 uur – uw verbruik opvolgen via fluvius.be. Verder kan u 
met een beperkt budget meettoestellen 
kopen die op elk moment van de dag uw 
verbruik tonen. Op die manier kan u 
onmiddellijk de impact van uw gedrags-
wijzigingen zien en bijsturen waar nodig.

Kim Lauwers
Bestuurslid

De N-VA op tournee
De N-VA hekelt de gebrekkige communicatie van het 
gemeentebestuur en neemt het heft in eigen handen. 
De komende weken gaan we met een hip N-VA-busje 
op ronde in onze gemeente.

“Het huidige gemeentebestuur communiceert niet naar 
onze inwoners. Er is weinig inspraak, mails naar de 
schepenen of burgemeester blijven onbeantwoord en 
publicaties bereiken de inwoners te traag of niet.  
Dat kan en moet beter!”, zegt fractievoorzitter 
Frank Van Nuffelen.

Heeft u een vraag over onze gemeente en komt er geen 
reactie? Spring dan even op de N-VA-bus en kom eens 
praten met onze N-VA-mandatarissen. De N-VA-bus 
staat vanaf oktober op het Gemeenteplein. Data en  
toekomstige standplaatsen worden gecommuniceerd via 
onze sociale media. Neem je liever elektronisch  
contact op? Contacteer dan 
onze mandatarissen of stuur  
een mailtje naar  
keerbergen@n-va.be.

Mathias Hauben
Gemeenteraadslid

Weet u hoeveel energie en 
water u bespaart door op de 
ECO-stand te wassen of door 
de wasmachine op minder 
toeren te laten draaien? Wist 
u dat tien minuten douchen 
bij hoge gasprijzen ongeveer 
2,5 euro kost? 

Denk ook eens na over de 
leeftijd van uw huishoudtoe-
stellen. Een A-toestel betaalt 
zichzelf snel terug. Is uw 
koelkast of diepvriezer aan 
vervanging toe? Vervang hem 
dan zo snel mogelijk. 

Heeft u nog vragen? Kijk 
eens via shorturl.at/guLNT of 
contacteer Kim en Dominick 
via keerbergen@n-va.be

Kent u uw verbruik? En weet u welke effecten 
kleine gedragswijzigingen hebben?

Maak jij mee het verschil?
N-VA Keerbergen is op zoek naar inwoners die mee hun schouders willen zetten 
onder ons beredeneerd, constructief en gepassioneerd project. Zo kunnen we het 
welzijn en de welvaart in onze mooie gemeente mee waarborgen voor de volgende 
generaties. Ben jij gedreven en op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding met een 
maatschappelijke meerwaarde? Dan ben je van harte welkom! Stuur gerust een 
mailtje naar keerbergen@n-va.be

www.n-va.be/keerbergen
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.  

De bevoorradingszekerheid is in gevaar. 

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.  

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord. 

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 
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Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur. 

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen 

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling. 

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.
 


