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Keerbergen
In de kijker:
penningmeester
Jo Daems
Jo Daems is penningmeester van
N-VA Keerbergen. Hij staat als een
goede huisvader in voor het beheer
van de financiën van onze afdeling.
Jo groeide op in de faciliteitengemeente Kraainem en is vandaar
een bewuste N-VA’er. Hij werkte als
maatschappelijk assistent op een
Brussels OCMW, onder meer als
verantwoordelijke van de dienst
Schuldbemiddeling. Hij zat ook
op de schoolbanken met de eerste
president van Europa, Herman Van
Rompuy.

V.U.: Johan Segers, Tremelobaan 155, 3140 Keerbergen

Met die achtergrond is het een
gedroomde taak om N-VA-penningmeester te zijn. Hij geniet vooral van
de vriendschap in de bestuursploeg.
Jo staat in voor alle uitgaven en bewaart alle facturen en betaalbewijzen, wat de financiële doorzichtigheid van onze afdeling waarborgt.
Samen met echtgenote Colette
organiseert Jo ook de verdeling
van ons huis-aan-huisblad,
waarvoor zij
dankbaar kunnen
rekenen op
meer dan 20
vrijwilligers.

De heraanleg van de Kempenlaan en de
Cleynhenslaan zal voor veiliger verkeer zorgen.

De zichtbare verandering
Het woord dat de politiek de afgelopen jaren heeft gedomineerd is ‘verandering’.
Federaal met de regering-Michel, in Vlaanderen met de regering-Bougeois en
ook in Keerbergen met de ploeg van N-VA-CD&V.
Politiek bedrijven heeft tot doel een betere wereld te creeën door de nodige veranderingen aan te brengen. Veel van die veranderingen zijn niet meteen zichtbaar
voor de inwoners: een geoliede coalitie, de werksfeer in het gemeentehuis, de stijl
van de gemeenteraad, respect voor overleg in plaats van confrontatie, openheid en
een respectvolle manier van werken tussen de politieke mandatarissen en administratie.
Andere beleidsbeslissingen van het gemeentebestuur
hebben een directe impact op het dagelijkse leven van de
Keerbergenaar zoals wegenwerken. De heraanleg van de
Kempenlaan en de Cleynhenslaan zijn hiervan de mooiste
zichtbare voorbeelden. Na enig ongemak zal de veiligheid
van de weggebruikers er nu enorm op vooruitgaan.
De renovatie van de sporthal en de bruisende draaischijf
GC Den Bussel, nu al een vaste waarde in het gemeenschapsleven van Keerbergen, mogen niet ontbreken in dit
lijstje. Het is nog maar een begin.

Johan Segers
Voorzitter N-VA Keerbergen

Lezing door

HERMAN VAN ROMPUY
eerste president van Europa

Dinsdag 28 april - 20 uur - GC Den Bussel
Jo Daems,
N-VA-penningmeester

www.n-va.be/keerbergen

Een gezamenlijk initiatief van N-VA en CD&V

In onze gemeenteschool voelt
iedereen zich goed
In het eerste trimester zagen zowel leerkrachten als ouders van onze
Gemeentelijke Basisschool de noodzaak om een ‘Voel je goed op
school’-plan uit werken. Samen met de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG zijn we een traject
opgestart dat een blijvend groeiproces
vormt voor leerkrachten, ouders en leerlingen.
Een kind is pas in staat te leren als het zich
goed in zijn vel voelt en wanneer het zich welkom voelt op de schoolbanken. Een leerkracht
kan de kindjes alleen op het juiste pad zetten, als de leerkracht zich ook goed voelt op dat
pad. Ouders kunnen hun kinderen enkel optimaal begeleiden in hun leerproces wanneer
ze in nauwe samenwerking gaan met de school en weten waar ze terechtkunnen. Kortom:
iedereen dient zich goed te voelen op school.
Inge Anno
Schepen van Onderwijs

Het actieplan zal dan ook een gezamenlijk werk- en groeiplan zijn. We werken aan een
zeer grote en brede positieve basis, opdat het topje van negatieve gevoelens zo klein
mogelijk wordt.

GBS Keerbergen gaat digitaal
Vorig schooljaar werden er in beide vestigingen van de gemeenteschool (Hinkelpad en Lozenhoek) in de derde graad
al interactieve borden geplaatst. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn laaiend enthousiast. De gemeente investeert nu
opnieuw. Na de paasvakantie is de eerste graad van beide vestigingen aan de beurt. De tweede graad wordt volgend
schooljaar onder handen genomen.

Zorg voor ons milieu
Sinds 1 maart hebben we een nieuw waterreglement in onze gemeente. Hierin wordt duidelijk beschreven hoe we
best het hemelwater, gescheiden van het afvalwater, opvangen of afvoeren naar de riolering. Zo beschermen we het
oppervlakte- en grondwater. De aanpassing van het gemeentelijk reglement was dringend nodig om Keerbergen aan
de wetgeving te laten voldoen.
We investeren jaarlijks 700 000 euro in het onderhoud en de modernisering van ons rioleringsnetwerk. Bij de heraanleg
van de A.Cleynhenslaan dit jaar en de Putsebaan volgend jaar (van de Stationstraat tot aan de Raambeek) vernieuwen
we de riolering volledig en wordt het regenwater gescheiden van het huishoudelijk afvalwater.
Woningen die sinds maart 2003 gebouwd werden, waren al verplicht het hemelwater op privéterrein te scheiden van
het afvalwater. Ook voor bestaande woningen is het afkoppelen van het hemelwater afkomstig van dakoppervlak
en andere verharde oppervlakten verplicht, op het moment dat er in de straat een gescheiden riolering wordt
(her)aangelegd.
Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen de inwoners te ondersteunen: u krijgt gratis een afkoppelingsdeskundige
ter beschikking. Hij of zij zal bij u thuis de bestaande afwatering in kaart brengen en met u bekijken hoe het regenwater op de eenvoudigste manier afgekoppeld kan worden. Ook de nieuwe aansluiting en de keuring zal op kosten van
de gemeente uitgevoerd worden. Als tegemoetkoming voor de te maken kosten op privéterrein geven we een kleine
subsidie van 300 euro per goedgekeurde aansluiting.

13 mei: wandel met ons mee door het kasteelpark
In 2016 gaat de gemeente het kasteelpark aan de Haachtsebaan herinrichten en kindvriendelijker maken. Op 13 mei
bent u daarom welkom voor een wandeling waarin we onze plannen uit de doeken doen.
Naast het heemkundig museum De Botermolen en achter restaurant ’t
Kasteel ligt een parel van een gemeentelijk park met mooie inlandse
bomen en open speelruimte. Deze omgeving is bij vele Keerbergenaren
nog niet zo gekend. Volgend jaar plant de gemeente een herwaardering
van ons park waarbij we een speelomgeving voor onze kleinsten gaan
inrichten en de groene perkjes en bomen gaan opwaarderen.

Naast de investering van de digitale borden zorgde de schepen van
Onderwijs ook voor spiksplinternieuwe tablets, die via een reserveringssysteem door alle leerkrachten en voornamelijk leerlingen kunnen gebruikt worden.
In het kader van digitalisering is de Gemeentelijke Basisschool sinds
kort ook lid van de Smartschool-familie. Dit is een beveiligd digitaal
leer- en communicatieplatform. Ouders kunnen hier de foto’s van hun
kapoenen bekijken, documenten raadplegen en zo veel meer.
Bent u benieuwd naar de school? Kom zeker eens een kijkje
nemen! Een afspraak kan via de contactgegevens op de website:
www.gbskeerbergen.be
In Lozenhoek hebben we een fantastisch schoolfeest, met opendeurmoment, op zondag 26 april. Thema is het schlagerfestival. In
Hinkelpad hebben we een superleuk kinderfeest gepland, met opendeurmoment, op zondag 10 mei.

Barbecue N-VA Keerbergen
6 juni 2015
vanaf 17 uur GC Den Bussel
keerbergen@n-va.be

Frank van Nuffelen
Schepen van Milieu

Achteraan in het park gaan we een aantal Amerikaanse eiken en
acacia’s uitdunnen en vervangen door inheemse nieuwe parkbomen.
Dit kadert in een duurzaam beheer van onze parken en bossen. Onze
schepen van Milieu, Frank Van Nuffelen, wil u graag persoonlijk informeren over dit project. Op woensdag 13 mei nodigt hij u daarom uit voor een begeleidende
wandeling door het park. Vanaf 19 uur krijgt u dan uitgebreide informatie over de stappen
die we gaan volgen. We luisteren ook met plezier naar uw vragen en suggesties.

Aperitiefgesprek prof. Hendrik Vuye
17 mei 2015, 10 uur
GC Den Bussel
Vrije toegang

www.n-va.be/keerbergen
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De kracht van
verandering is de
motor van vooruitgang.
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datuusteken
we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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