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www.n-va.be/keerbergen

De zomer komt eraan. Nog even die lastige examenperiode 
doorworstelen en dan kunnen we beginnen genieten van 
ons gezin, van het zomerse leven, van onze terrasjes, 
van elkaar. Neem tijd voor je familie, spendeer mooie 
zomeravonden in goed gezelschap. Neem tijd om  
lekker te koken, bij te praten. Maak tijd voor de  
kinderen of kleinkinderen, zoek activiteiten om  
samen te doen, sport, spel. Het maakt niet uit wat, als je het maar samen doet. 

In Keerbergen is het aanbod om te genieten van het leven groot, zelfs zeer groot. 
Sport, recreatie, HoReCa, winkelplezier, activiteiten, verenigingen, het is er  
allemaal. Het enorme aanbod is er voor jong en oud.

Ook belangrijk is het contact met je buren. In een samenleving leven mensen 
… samen. Men zegt wel eens dat een goede buur beter is dan een verre vriend. 
Daar staat dit gemeentebestuur volledig achter. Het gaat niet altijd vlotjes met 
de buren en kleine ergernissen evolueren soms naar grote discussies. Praten met 
je buren is dan het beste dat je kan doen. Lukt dit niet meer? Dan kan je beroep 
doen op de dienst burenbemiddeling van de provincie Vlaams-Brabant.

Een toffe manier om een gemeenschap te vormen in je buurt is buurtfeesten 
organiseren. De gemeente Keerbergen ondersteunt dit met het nodige materiaal, 
netjes afgeleverd door onze diensten. Het hoeft geen complex, groot feest te zijn, 
als het maar aangenaam is en je toelaat je buren beter te leren kennen en te ap-
preciëren. 

Dit gemeentebestuur helpt het Bruto Binnenlands Geluk in Keerbergen voor-
uit. Investeren in gemeenschapsvorming, cultuur, sport, goede scholen en een 
efficiënt bestuur is investeren in onze toekomst, van dat van onze kinderen en 
kleinkinderen.

Geniet van de zomer, geniet van je gezin, geniet van het leven.

Bruto Keerbergs Geluk

Dominick Vansevenant 
Burgemeester

In de kijker: 
webbeheerder 
Eddy Schelfhout
Eddy groeide deels op in  
Keerbergen en bracht tijdens zijn 
middelbare school veel tijd door 
in het Gentse. In 1999 nam hij als 
enige rolstoelgebruiker deel aan 
het eerste jongerenparlement waar 
zijn deelname niet onopgemerkt 
bleef bij de andere deelnemers.
De passie voor politiek en samen 
dingen verbeteren lieten hem 
niet meer los. Eddy streeft naar 
toegankelijkheid, mobiliteit en 
gelijkheid voor iedereen. Dus 
ook in zijn geliefde thuishaven 
Keerbergen, waar hij mee aan de 
wieg stond van het realiseren van 
de toegankelijkheid van ons  
Gemeenschapscentrum Den  
Bussel en het toegankelijker 
maken van onze gemeentelijke 
begraafplaats.
In 2015 zal een van zijn streef-
doelen na zo’n 13 jaar strijden 
verwezenlijkt worden: elektro-
nische schuifdeuren aan ons 
gemeentehuis en OCMW”,  zodat 
iedereen op een aangename en 
veilige manier onze gemeente-
lijke diensten kan bezoeken.
Eddy is nog actief in onze mobi-
liteitsraad en in enkele belangen-
verenigingen voor gelijke kansen/
rechten en voor personen met 
een beperking, zelfs op Europees 
niveau.
Eddy Schelfhout is de sociale 
media- en websitebeheerder van 
N-VA Keerbergen. Hij is ver-
antwoordelijk voor de virtuele 
uitstraling van onze afdeling.

Eddy Schelfhout 
Webbeheerder
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In onze weerkerende rubriek wandelen of fietsen we door onze mooie gemeente. 
Langs de Dijle fietsend kan je niet naast een grote statige boerderij kijken: de 
grote stallingen, de vele koeien, de landerijen. Wij vroegen ons af hoe vandaag de 
landbouw in Keerbergen boert. Wie zijn die mensen, wat doen ze, wat brengt de 
toekomst? Wij trokken onze stoute schoenen aan en zochten ter plaatse antwoorden 
op onze vragen.

100 MELKKOEIEN
We stappen van onze fiets en ontmoeten de stichter van de boerderij. Hij is in 
1969 begonnen in de Dijlestraat met een gering aantal melkkoeien en teelt van 
groenten, zoals witloof en asperges. Hij werkte sa men met zijn echtgenote de 
boerderij uit tot het bedrijf dat vandaag op de volgen de generatie verder gaat.  
De zoon en zijn echtgenote hebben vandaag hun werk met rond de honderd 
melkkoeien en een grote activiteit in de aspergekweek.

De grootste zorg zijn natuurlijk de koeien. Een werkdag start om 6 uur met het 
melken van de koeien: zo’n dertig liter per koe per melkbeurt. Per jaar produ-
ceert een melkkoe ongeveer 8 000 liter melk, maar dat kan variëren. Daarna 
worden de koeien gevoederd en de stallen gereinigd.

De koeien staan in de weilanden rondom de boerderij en een aantal wordt met tractor en kar naar weiden in 
de omgeving gebracht om te grazen. Het aantal koeien dat een boer mag houden hangt af van de beschikbare 
hectaren weiden, omwille van het mestdecreet.

TOEKOMST LANDBOUW DIJLEVALLEI VERZEKERD

Dank zij het nieuwe gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is de toekomst van de landbouw in de Dijlevallei 
verzekerd. Dit brengt wel een herverdeling mee van stukken landbouw- en natuurgebied. Ook de twee nieuwe 
overstromingsgebieden geven meer ruimte voor landbouwontwikkeling. De boer sprak zijn ongerustheid uit 
over het feit dat een stuk weideland mee zal opgenomen worden in natuurgebied, waardoor hij zich ver-
der moet verplaatsen met het mestafval.

Wat ons ook opviel was het enthousiasme van de kinderen die dapper meehielpen de 
koeien naar de kar te leiden. Op onze vraag wie later de boerderij zal overnemen kwam 
een duidelijk antwoord van de 11-jarige dochter : “Ikke! Maar het kan ook dat ik dieren-
arts word.”

Wij vonden het aangenaam en leerrijk om eens achter de schermen van een landbouw-
bedrijf te kijken. We ontmoetten een fijne familie van hard werkende mensen, zonder 
afbreuk te doen aan hun idealen en meningen.

Beste dank voor de ontvangst en het gaat jullie goed.

Aperitiefgesprek N-VA Keerbergen
Met Jan Jambon
Zondag 13 september 2015 om 11 uur - GC Den Bussel 
Vrije toegang

Op stap door Keerbergen

Langzaam maar zeker, en in weerwil van wat de pers laat uitschijnen, begint de 
verandering zich af te tekenen. Zowel op nationaal vlak, in Vlaanderen als in ons 
eigen Keerbergen. Dat de N-VA in de pers hiervoor zelden het krediet krijgt dat 
het verdient, is niet alleen aan de journalistiek te wijten. Allerlei organisaties 
stoken de burgers doelbewust op om te berusten in stilstand in plaats van mee 
te ijveren voor een beleid dat eindelijk komaf wil maken met jaren van immobi-
lisme en zelfs achteruitgang van onze welvaart en op institutioneel vlak.  
De grootste roepers zijn uiteraard zij die hiervoor een verpletterende verantwoor-
delijkheid dragen. 

KEERBERGEN GEEFT HET VOORBEELD

Wij mogen gerust stellen dat het de verdienste van onze partij is dat er andere tijden zijn aangebroken. Niet 
bij de pakken blijven zitten, rechttrekken wat krom is en vooral de spreekwoordelijke koe bij de horens vatten 
is ons op het lijf geschreven. Helaas dient de stal van de koe eerst uitgemest. Dat er ondanks de budgettaire 
krapte en dus noodzakelijke besparingen op elk beleidsniveau toch nog ruimte is gevonden om te blijven 
investeren is ook de verdienste van onze partij. Saneren van de openbare financiën zonder de broodnodige 
groei te fnuiken is de uitdaging die door de N-VA op elk bestuursniveau wordt aangepakt. Het huidige be-
stuur van Keerbergen geeft hier duidelijk het voorbeeld. 

Het verhaal van rechten maar ook van plichten, het activeren en stimuleren van mensen en bedrijven wordt 
belichaamd in de jongste #Helfie-campagne. In plaats van te zeuren, geven we een positief signaal en vragen 
we een nieuw maatschappelijk engagement van onze burgers samen zorg te dragen en vorm te geven aan de 
toekomst van het Vlaanderen van onze kinderen. 

VERANDERING TEKENT ZICH AF

In onze gemeente vertalen we dit in onze beleidsnota waar de aandacht voor onze gezinnen, onze kinderen, 
onze lokale economie, het milieu en de organisatie van onze gemeentelijke dienstverlening prioritair aanwe-
zig zijn. De verandering tekent zich nu al af in de fietsvriendelijke (her)aanleg van onze grote verkeersaders, 
de opwaardering en vernieuwing van onze scholen en sportinfrastructuur, de aandacht voor de Keerberge-
naar met een beperking bij de planning en aanleg van openbaar domein, de vernieuwing en toegankelijker 
dienstverlening bij onze gemeentelijke diensten, de zorgzame omgang met onze natuur en het milieu.

Uiteraard doen wij dit graag en vooral in samenwerking en met de feedback van onze burgers en organi-
saties. Het organiseren van allerlei contactmomenten (wijkbezoeken, aperitiefgesprekken, enz.) geven ons 
de kans de vinger aan de pols van de Keerbergenaar te houden en in te spelen op wat er leeft in onze mooie 
gemeente. Wij durven u dan ook vragen om mee de verandering vorm te geven en doen tevens een warme 
oproep om eventueel actief mee te werken bij de organisatie van onze evenementen en campagnes, ons uw 
verzuchtingen maar ook uw kritiek niet te sparen en in het bijzonder mee te helpen bij het uitdragen van een 
positieve boodschap voor de toekomst in het bijzonder. Word #Helfie !

Timmeren aan de weg

Marc Van Herck 
Fractieleider N-VA Keerbergen

word 
#Helfie 

en duw mee aan de
Vooruitgang

Pascal Sabels
Bestuurslid



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


