
Geen hondenlosloopbos in waardevol 
natuurgebied
Het Agentschap Onroerend Erfgoed gaf onlangs een de� nitief negatief advies aan het 
Keerbergs college van burgemeester en schepenen over de realisatie van een honden-
losloopzone in een stuk bos in het natuurgebied Pommelsven. Daarmee zijn de plannen 
de� nitief van de baan. N-VA Keerbergen reageert opgelucht en is blij dat dit stukje 
ongerepte natuur middenin een woonwijk gevrijwaard blij� .

Geen voorbeelddossier
Ongeveer twee jaar geleden ontstond bij 
de oranjeblauwe meerderheid het idee 
om op een perceel ongerept bos in het 
natuurgebied Pommelsven aan de Jacht-
hoorndreef een hondenlosloopzone te 
realiseren. Ondanks de ligging van het 
perceel in cultuurhistorisch beschermd 
gebied, liet men de erkenning als natuur-
gebied deels intrekken. Het dossier hing 
met haken en ogen aan elkaar. Het bestuur 
blonk uit in roekeloosheid door koste wat 
kost de realisatie van een hondenlosloop-
zone in beschermd gebied door te zetten. 
Adviezen werden in de wind geslagen, de 
communicatie naar de buurtbewoners was 
ondermaats, de Keerbergenaren werden 
niet betrokken en cruciale informatie werd 
hen ontzegd of slechts sluiks gepubliceerd. 

Opgelucht ademhalen
De intergemeentelijke erfgoedcel WinAr 
liet expliciet weten dat er idealiter voor 
een andere locatie geopteerd zou moeten 
worden. Als N-VA-fractie zijn we tevreden 

dat het agentschap Onroerend Erfgoed 
nu definitief een streep onder dit project 
getrokken heeft en onze laatste stukjes 
ongerepte natuur ongeschonden blijven. 

Samen zoeken naar geschikte locatie
We zijn absolute voorstander van de 
realisatie van een hondenlosloopzone, 
maar niet in natuurgebied. De N-VA stelde 
op de gemeenteraad van 24 oktober voor 
om in samenwerking met de milieuadvies-
raad, Gecoro, Natuurpunt en alle relevan-
te actoren alternatieve locaties voor een 
hondenzone te onderzoeken. Daarnaast 
vroegen we om het perceel in Pommelsven 
opnieuw te laten erkennen als natuurge-
bied. Zo kan het ook voor onze toekomsti-
ge generaties natuur-
gebied blijven. Beide 
voorstellen 
werden helaas door 
de meerderheid
weggestemd. 

Maarten Gabriels

Gemeentebestuur zonder fut?

U las het al in ons vorige huis-aan-huis-
blad: N-VA Keerbergen is gestart met 
een tournee. En dat is niet zonder 
redenen. Het Keerbergse gemeente-
bestuur zit al jarenlang in een dipje. In 
2019 kwam dat door de nieuwe start: 
het was een beetje zoeken. In 2020 en 
2021 ging het moeilijk door de pandemie. 
In 2022 is het de fout van Poetin en 
de energiecrisis. Voor 2023 zoekt het 
bestuur nog een geloofwaardig excuus 
en in 2024 zijn het verkiezingen.

U merkt het aan alles. Er is een confl ict 
tussen sportclubs aan de sporthal maar 
de schepen van Sport is niet te bespeu-
ren. Onze straten liggen er maar zielig 
bij en de fi etspaden vragen om 
ongelukken. Keerbergen is op dit moment 
niet meer de gemeente waarop we fi er 
kunnen zijn. Integendeel.

N-VA Keerbergen is een partij met 
bestuurservaring. Wij weten hoe de vork 
in de steel zit. Onze opinie komt niet los 
uit de pols, maar is steeds gefundeerd 
en vooral … oprecht. 

In dit blad hebben we het over een oud 
zeer: oversteekplaatsen en kruispunten. 
Ik wens u veel leesplezier. Heeft 
u vragen, opmerkingen, ideeën of 
suggesties? Aarzel dan niet om mij te 
contacteren. Ik luister graag naar u.

Dominick Vansevenant
Voorzitter

Maarten Gabriels
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Kruispunt zoekt oplossing
We worden dikwijls gecontacteerd door inwoners die een 
probleem willen melden. Dat gaat in veel gevallen over 
het verkeer, de mobiliteit en de verkeersveiligheid in onze 
gemeente. We proberen oplossingsgericht met hen mee te 
denken en gaan dikwijls in overleg om hun ideeën te 
kanaliseren. 

Het verkeersknooppunt aan de Bezekten Hoek, het kruispunt 
tussen de Schrieksebaan, Oude Putsebaan, Putsebaan en 
Molenstraat baart veel inwoners zorgen. Omdat de problemen 
zich uitbreiden naar de omliggende straten, moet er dringend 
iets ondernomen worden. 

OORZAAK AANPAKKEN
Als gemeente moet je gerealiseerde projecten in vraag durven 
stellen. In verslagen uit de vorige legislatuur lezen we dat de 
opeenvolging van verschillende kruispunten en de overdreven 
snelheid aan de Bezekten Hoek aangehaald worden als pijn-
punten. Op basis van die analyse werd de aanleg van het 
verkeersknooppunt gestart. Er is nu een duidelijke voorrangs-
situatie, maar er zijn geen verkeerslichten noch snelheids-
beperkende maatregelen.

Uit toenmalige tellingen is gebleken dat de grootste verkeers-
stroom Schriek-Keerbergen en Keerbergen-Schriek is. Die 
verkeersstroom wordt onderbroken door de voorrangsweg aan 
de Putsebaan. Het gevolg? Lange files, geblokkeerd verkeer 
en sluipverkeer. Een terugkerend pijnpunt in de richting van 
Keerbergen is het verkeer komende van de Molenstraat en het 
verkeer naar het Muizenveld, welk door de afslagstrook op de 
Putsebaan en de hoge snelheid nog eens bemoeilijkt wordt. 
Daar is het echt oversteken op eigen risico.

OPLOSSINGSGERICHT DENKEN
Het gemeentebestuur moet beslissen. Einde maart gaf het 
bestuur opdracht voor een zoveelste verkeersstudie. Tijdens de 
eerste week van april gebeurden er extra tellingen. Nog voor 

de studie afgerond werd, werden slimme verkeerslichten als 
enige oplossing naar voor geschoven. Maar het is een lange 
weg tussen een oplossing op papier en de effectieve uitvoering 
daarvan. En daar knelt het schoentje telkens weer. De kasten 
in het gemeentehuis zitten vol met verkeersstudies waaraan 
helaas nooit gevolg gegeven werd. Als 
we een snelle oplossing willen, moeten 
we out of the box denken. Wij reiken 
de hand naar de bevoegde schepen en 
willen mee nadenken.

Greet Van Camp

Taalpunt Nederlands: ook in Keerbergen?
In 2008 ontwikkelden de Antwerpse bibliotheken het idee om een aparte afdeling te voorzien voor anderstaligen, nieuwkomers 
en laaggeletterden: het Taalpunt Nederlands. De bedoeling? Anderstaligen helpen om de Nederlandse taal te verwerven en hun 
inburgering zo vlotter te laten verlopen. Ook voor laaggeschoolden biedt het Taalpunt ondersteuning.

Ervaringen delen
Meerdere gemeenten wilden dat idee overnemen. In 2014 ontstond zo het 
Netwerk van de Taalpunten Nederlands. Bibliotheken die willen aan-
sluiten bij het netwerk ondertekenen een licentieovereenkomst. In ruil 
daarvoor krijgen ze communicatiematerialen om het Taalpunt Nederlands 
te promoten, toegang tot het taallab en de OneDrive-databank met infor-
matie en tips voor activiteiten en projecten. Het is de bedoeling om zoveel 
mogelijk ervaringen te delen en elkaar te inspireren.

Keerbergen doet niet mee
De gemeente Keerbergen is niet aangesloten bij het Netwerk van de Taal-
punten. Gezien de snel veranderende wereld waarin we leven vindt N-VA 
Keerbergen het maar normaal dat onze bibliotheek zich bij het netwerk 
aansluit. De kennis van de Nederlandse taal is willens nillens de sleutel 
tot werkgelegenheid en inburgering.

Johan Segers

N-VA On Tour
De N-VA hekelt de gebrekkige communicatie van het gemeente-
bestuur en neemt het he�  in eigen handen. Tijdens de donkere 
maanden doet N-VA Keerbergen de ronde in onze gemeente met 
haar N-VA-busje.

Heeft u een vraag over onze gemeente en komt er geen reactie? 
Spring eens binnen bij de N-VA-bus en ga een gesprek aan met onze 
mandatarissen.

Data en toekomstige standplaatsen worden 
gecommuniceerd via onze sociale media. 
Neemt u liever elektronisch contact op? 
Contacteer onze mandatarissen of stuur een 
mailtje naar keerbergen@n-va.be.

Ann Bynens

We zijn niet geholpen met een verkeersstudie 
waaraan geen gevolg gegeven wordt. 
Keerbergen heeft nood aan oplossingsgericht 
en ‘out of the box’-denken.

Studio Vlaanderen

Tweewekelijkse podcast zet de politieke puntjes op de i
De N-VA lanceert met Studio Vlaanderen een tweewekelijkse podcast waarin gastheer Joost 
Houtman de politieke puntjes op de i zet.

In de rubriek ‘Op de agenda’ gaat Joost in gesprek met een N-VA-parlementslid over de 
actualiteit van de voorbije en de komende week. In ‘Te land, ter zee en in de lucht’ strijken 
we neer in de Dorpsstraat voor een babbel met een lokale burgemeester. We sluiten de 
podcast telkens af met een expertenbabbel met twee specialisten die een thema uitdiepen. 

Ontdek het N-VA-verhaal in podcastvorm

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/keerbergenkeerbergen@n-va.be
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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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Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

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.


