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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 21 september.

Coronakoorts

De coronacrisis is voor ieder 
van ons een bijzondere periode. 
Ongeacht hoe ons leven eruitziet, 
we worden allemaal getroffen. 
Als ouder met kinderen in de 
dagopvang. Of met tieners die 
willen uitgaan. Als het beroeps-
actieve deel van de bevolking 
dat de economie rechthoudt. 
Als oudere in het rusthuis. Als 
gepensioneerde die zich vrijwillig 
inzet voor de gemeenschap. Als 
politicus, die samen met experten 
maatregelen uitwerkt om de 
crisis te beheren. En zeker ook 
als zorgverlener, die het beste 
van zichzelf geeft.

Een crisis van een dergelijke 
omvang kunnen we alleen 
bedwingen als we onze krachten 
bundelen. Samenwerking en bur-
gerzin zijn essentieel. Zo hebben 
we al heel wat mooie initiatieven 
gezien van mensen en bedrijven.

Crisissen halen vaak het beste in 
de mens naar boven. Toch moes- 
ten we helaas ook vaststellen dat 
er altijd mensen zijn die het niet 
zo nauw nemen met de opgelegde 
maatregelen. We rekenen op 
onze gezagsdragers, regeringen, 
provincieoverheden en gemeente- 
besturen om klaar, duidelijk 
en verstaanbaar de genomen 
maatregelen te communiceren en 
te handhaven.

N-VA Keerbergen is bezorgd over uw belastinggeld (p. 3)Opnieuw een échte stem voor de Keerbergenaar (p. 2)

Lena De Clippeleer
Gemeente- 
raadslid

Dominick Vansevenant doet oproep aan gemeentebestuur: 

“Geef sportbeleid meer aandacht”
Sport verbindt, is gezond, haalt het beste in de mens naar boven. We hebben allemaal niets 
dan positieve gevoelens als we denken aan die spannende wedstrijd, de samenhorigheid bij 
trainingen, die unieke trap, die fantastische slag of worp. “Het hoeft dus niet te verbazen 
dat ik altijd mijn beste beentje heb voorgezet als het over sportief Keerbergen ging”, zegt 
oud-burgemeester Dominick Vansevenant. “Helaas verwaarloost het huidige gemeente- 
bestuur het sportbeleid.”

Een nieuw hockeyveld, steun aan onze top-
turnvereniging en ondersteuning van onze 
zaalsporten en voetbalverenigingen: N-VA 
Keerbergen trok tijdens haar zes jaar in het  
gemeentebestuur vol de kaart van onze sport-
verenigingen. En de resultaten liegen er niet 
om. Keerbergen was, is en blijft de sport- 
gemeente bij uitstek. “Sport is de beste  
investering in geluk en samenhorigheid”, 
vertelt Dominick Vansevenant. “Elke geïnves-
teerde euro is er minstens tien waard in bruto 
Keerbergs geluk (BKG). Waarom twijfelen?” 

Enkel N-VA-dossiers
Helaas ziet het huidige gemeentebestuur niet 
in dat investeren in wat mensen doet beleven, 
doet bewegen, doet ervaren en doet genieten 
meer dan de moeite waard is. De weinige 
sportdossiers die het voorbije jaar op de agenda 
van de gemeenteraad en het AGB stonden, 
waren stuk voor stuk N-VA-dossiers.

Stiefmoederlijke behandeling
En ook voor dit jaar belooft het niet veel 
goeds. Sportgerelateerde dossiers worden stief-
moederlijk behandeld en sterven meestal een 
stille dood bij gebrek aan interesse of inzet. En 
dat is bijzonder jammer. De voorzitter van de 

sportraad gaf zelfs zijn ontslag. De ‘éminence 
grise’ van de Keerbergse sport kon het immo-
bilisme niet meer aanzien.

Wedstrijd winnen
“We moeten weer beweging krijgen in het 
Keerbergse sportbeleid. Daarom roepen we alle 
sporters, sportclubs, sportbesturen en suppor-
ters op om samen te werken, zowel in te zetten 
op ‘verdedigen’ als op ‘aanvallen’. In N-VA 
Keerbergen hebt u in ieder geval een ploeg- 
genoot die mee wil helpen om deze wedstrijd te 
winnen”, besluit Dominick Vansevenant.

 Gemeenteraadsleden Maarten Gabriels en Greet  
Van Camp namen een kijkje op het nieuwe hockeyveld. 

Sportdossiers 2019
N-VA
  Ontwerper Gympies
    Verlichting voetbalterrein  

en hockeyveld
  Aanbesteding kunstgrasveld
  Wijziging overeenkomst Atheneum

Gemeentebestuur
  Niets

Dominick Vansevenant
Oud-burgemeester en  

voormalig schepen van Sport



keerbergen@n-va.be

Tijdens de gemeenteraad van februari werden op voorstel van de N-VA grondige wijzigingen aangebracht in het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad. U kunt zich voortaan met een verzoekschrift opnieuw richten tot alle gemeentelijke organen, 
hetgeen tot nog toe beperkt was tot het schepencollege. 

“We zijn verheugd dat de gemeenteraad ons voorstel unaniem 
aanvaard heeft. Het is belangrijk dat we over dergelijke thema’s 
partijgrenzen kunnen overstijgen en de handen in elkaar slaan. 
Uitbreiding van burgerinspraak is dan ook iets waar we samen 
voor moeten blijven gaan”, zegt gemeenteraadslid Maarten 
Gabriels.

In strijd met Grondwet
Bij de start van de nieuwe bestuursperiode perkte de meerder-
heid de burgerinspraak in. Volgens het huishoudelijk regle-
ment konden verzoekschriften enkel nog maar gericht worden 
aan het schepencollege. Verzoekschriften gericht aan andere 
gemeentelijke organen, zoals bijvoorbeeld de gemeente- of de 
OCMW-raad – de hoogste politieke organen van de gemeen-
telijke overheid – waren in principe zelfs onontvankelijk. Een 
regel die zelfs fundamenteel strijdig bleek met de Grondwet.

Een stapje verder
“Naast het voorstel om het opnieuw mogelijk te maken om  
verzoekschriften te richten aan de gemeenteraad en alle  
andere gemeentelijke organen, zorgden we er eveneens voor dat 
verzoekschriften – indien ze minstens veertien dagen voor de 
gemeenteraad ontvangen worden – automatisch geagendeerd 
worden op de eerstvolgende zitting”, verduidelijkt Maarten  
Gabriels nog. “Daarnaast kan de indiener van een verzoek-
schrift voortaan gehoord worden door het gemeentelijk orgaan 
dat hij aanschrijft.”

De N-VA drong er verder op aan om de procedure voor de  
indiening van zo’n verzoekschrift duidelijk op onze gemeente-
lijke webstek te zetten. “We zullen erop toezien dat deze nieuwe 
regelgeving correct toegepast wordt”, besluit Maarten Gabriels. 

Opnieuw een échte stem 
voor de Keerbergenaar

“Als het over burgerinspraak gaat, 
moeten we de handen in elkaar slaan” 

Maarten Gabriels 
Gemeenteraadslid

Word lid van de N-VA
Wilt u net als meer dan 45.000 andere Vlamingen deel uitmaken van de grootste 
partij van het land? Word dan nu lid van de N-VA. Als lid geeft u mee vorm aan 
de Kracht van Verandering. Bovendien bent u bij de N-VA in een partij die haar 
principes en haar kiezers vooropstelt. Onze doelstelling is altijd dezelfde:  
vooruitgang voor Vlaanderen.

Is vooruitgang voor Vlaanderen ook uw doelstelling? Blijf dan niet aan de kant 
staan en beken kleur. Word lid van de N-VA.

Lidnummer: 1311 195 1306

Beheer uw gegevens op mijn.n-va.be

Bart De Wever
Antwerpen

LIDKAART 2020

www.n-va.be/word-lid
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Frank Van Nuffelen 
Gemeenteraadslid

N-VA Keerbergen is bezorgd over uw belastinggeld
De N-VA is bezorgd over de financiële gezondheid van Keerbergen. De 
meerjarenplanning van het Open Vld/CD&V-bestuur ziet er niet goed uit. 
De uitgaven stijgen drastisch en de schuldgraad neemt de komende jaren 
met bijna 30 procent toe. Daar komt nog bij dat de belastingen niet dalen, 
ondanks de belofte van Open Vld tijdens de verkiezingscampagne. Omdat 
het gaat over uw centen, verduidelijken we enkele belangrijke elementen.

De financiële toekomst van de  
gemeente ziet er niet rooskleurig uit.  

€

€

€

De directe gemeentebelastingen zullen tijdens deze bestuursperiode  
niet dalen. Open Vld beloofde dat nochtans voor de verkiezingen: ‘Lagere 
belastingen, gewoon doen’. Een gemiste kans om met een verderzetting van 
ons zuinige en vooruitziende beleid de belastingen verder te doen dalen.

1

Via drastische verhogingen van de indirecte gemeentebelastingen 
wordt de belastingverlaging van 800.000 euro per jaar die het 
N-VA-bestuur doorvoerde in 2017 met één pennentrek weggeveegd. 
•  Zo verhoogt men de gemeentelijke saneringsbijdrage op het 

waterverbruik van 0,28 naar 1,33 euro per m³ leidingwater. Die 
maatregel wordt zogezegd ingevoerd om onze inwoners aan te zetten 
om spaarzaam om te springen met het kostbare leidingwater. 
Maar in de jaarbegrotingen gaat men ervan uit dat ze hun gedrag 
niet zullen wijzigen. Dat levert de gemeente jaarlijks 465.000 euro 
extra op, terwijl vooral onze jonge gezinnen de dupe zijn. Zij zien 
hun waterfactuur elk jaar met gemiddeld 285 euro stijgen. 

•  De heffing op leegstand wordt verhoogd met 60.000 euro tot 
80.000 euro. 

•  De tarieven voor de huisvuilophaling bij Ecowerf stijgen met 
102.000 euro of 19 procent en worden jaarlijks verder verhoogd.
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De uitgaven beperken door te besparen doet het gemeente-
bestuur nergens. Integendeel. Zonder een nieuw organo-
gram van het gemeentepersoneel op te maken, besliste 
de nieuwe bestuursploeg om diverse aanwervingen te 
doen. De personeelsuitgaven gaan daardoor drastisch 
de hoogte in. In 2019 namen de personeelskosten al met 
meer dan 800.000 euro toe ten opzichte van het jaar  
ervoor. Keerbergen heeft nu bijna evenveel leidinggevende 
functies als een middelgrote stad als Aarschot. 

4

Onder N-VA-bestuur had Keerbergen een handelsfonds, met meer dan 500.000 
euro opbrengsten uit reclamedrukwerk. Dat werd zorgvuldig en exclusief gereser-
veerd voor toekomstige initiatieven om de handel in Keerbergen te ondersteunen. 
Het nieuwe gemeentebestuur heeft het fonds in 2019 vereffend en in de algemene 
middelen opgenomen. We betreuren dat deze opbrengsten niet meer gebruikt 
kunnen worden voor ondersteunende initiatieven voor onze handelaars. 

6

Bij de raming van de inkomsten heeft het bestuur 
volgens onze berekeningen veel te gunstige prognoses 
gebruikt. In 2019 heeft men eenmalig 1,2 miljoen euro 
extra personenbelasting ontvangen door achterstand 
bij het innen van die belasting in 2018. Die meer- 
ontvangsten heeft men, inclusief indexaties, doorge-
trokken naar de volgende jaren.

5

Het nieuwe gemeentebestuur ging in 2019 voor 
4,75 miljoen euro nieuwe leningen aan. Niet om 
facturen uit de vorige bestuursperiode te kunnen 
betalen, want het vorige bestuur onder leiding van 
de N-VA heeft al zijn rekeningen netjes betaald. 
Waarom dan wel? Om nog voor de start van de 
nieuwe meerjarenplanning de kaspositie te verbe-
teren. Het gevolg? De schuldgraad zal met bijna 
30 procent stijgen, van 15,2 miljoen eind 2018  
tot 19,7 miljoen eind 2024. Die stijging legt een 
hypotheek op een mogelijke toekomstige belasting- 
verlaging. Want de schulden van vandaag zijn de 
belastingen van morgen. 
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lagere 
belastingen

gewoon 
doen

Grapje!
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Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

mondmaskerplicht en tijdelijk verbod 
op buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders wilden hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten misten 
de kinderen. En onze jongeren misten hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs


