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U heeft het al gemerkt, de N-VA zet 
met minister Jan Jambon van Bin-
nenlandse Zaken sterk in op vei-
ligheid. Geen overbodige luxe zo 
blijkt, want onze maatschappij kent 
een aantal nieuwe bedreigingen 
die daadkrachtig moeten aangepakt 
worden. 

ONZE POLITIE DOET GOED WERK EN 
DAT MAG GEWETEN ZIJN 
De N-VA zet in Keerbergen ook sterk 
in op veiligheid, met burgemeester 
Dominick Vansevenant als boeg-
beeld. “Een sterk geprofessionali-
seerd politiekorps, onder leiding van 
een gedreven en ervaren politieman 
als Wim D’Haese, zorgt voor mooie 
cijfers in de kordate aanpak van 
misdaad.” 

De algemene misdaadcijfers zijn ge-
daald met 1,9 %. De verschuivingen 
van types misdaad zijn significanter: 
zo zien we in onderstaande cijfers 
dat de types misdaad waar we speer-
punten in het beleid van gemaakt 
hebben, duidelijk verminderd zijn. 
Inbraken in gebouwen zijn met een 
spectaculaire 28,4 % gedaald. Een 
overzicht van de top 5 types misdaad 
in 2014 en 2015:

Top 5 2014 – politiezone HBK
1.  Diefstallen in woningen (199 

feiten) 
2.  Vandalisme & vernielingen (162 

feiten)
3.  Misdrijven tegen de lichamelijke 

integriteit (130 feiten)

4.  Bedrog (61 feiten) 
5.  Drugs (56 feiten)

Top 5 2015 – politiezone HBK
1.  Vandalisme & vernielingen (87 

feiten) 
2.  Diefstallen in woningen (60 feiten)
3.  Bedrog (52 feiten)
4.  Fietsdiefstal (45 feiten) 
5.  Drugs (43 feiten)

INVESTEREN IN TECHNOLOGIE EN 
MENSEN
Burgemeester Vansevenant is ook de 
motor achter investeringen in tech-
nologie om het politiewerk efficiën-
ter te laten verlopen. Zo zal de zone 
kortelings over 8 ANPR-camera’s 
(nummerplaatherkenning) beschik-
ken en heeft de korpschef onder 
zijn impuls de weg van een doorge-
dreven informatisering ingeslagen. 
Het verbeteren van het welzijn op 
de werkvloer is een aandachtspunt 
waar we blijvend aan werken. Onze 
politiemensen werken immers vele 
dagen en lange uren ’s nachts en in 
het weekend. 

Het gemiddelde aantal interventies 
stijgt de jongste jaren gevoelig. Op 
piekmomenten (tussen 14 en 21 uur) 
zien we een verhoging van 10 tot wel 
20 % met een absolute piek van 1,7 
interventies per uur rond 14 uur. 

Zelfs met een stijging van het aantal 
interventies kunnen we vaststellen 
dat onze politieagenten sneller op de 
plaats van de misdaad zijn. Bijna de 

helft van de interventies komt bin-
nen de 10 minuten aan, een organisa-
torisch huzarenstukje!

ONZE POLITIE LOST OOK OP!
Door de wet op de privacy is het niet 
altijd gemakkelijk om uit te pak-
ken met successen van onze politie. 
Toch mogen we stellen dat onze 
sterke arm der wet veel misdaad 
oplost. Met ophelderingspercentages 
die voor sommige soorten delicten 
richting 50 % gaan en daarmee ver 
boven het nationale gemiddelde ligt, 
mogen we gerust op onze beide oren 
slapen. De N-VA investeert in veilig-
heid zodat u gerust kan zijn.

VEILIGHEID: uw en onze prioriteit

Dominick Vansevenant,
burgemeester

Johan Segers, 
lid Politieraad HBK
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Voorzitterschap van gemeenteraad  
2016-2018 aan N-VA 

Tempus fugit, de tijd gaat snel. 
De helft van deze legislatuur zit 
er bijna op. Er is veel en goed 
werk verricht. De modernise-
ring van de gemeente geraakt op 
kruissnelheid. De veranderingen 
worden zichtbaar, ook in het 
straatbeeld. In ons coalitieak-
koord zijn we overeengekomen 
dat Koen Van Cleemput vanaf 
2016 voorzitter van de gemeen-
teraad wordt tot aan de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen in 
2018. Maar wat doet die voorzitter 
eigenlijk?

Hij beslist tot de bijeenroeping van 
de gemeenteraad.  Hij bepaalt ook 
de agenda van de raadszitting in 
nauw overleg met het college van 
burgemeester en schepenen en in 

samenspraak met de diensten van 
de administratie die de dossiers en 
agendapunten voorbereiden.

HEEL WAT TE BELEVEN
Vroeger was in Keerbergen de 
burgemeester en de voorzitter van 
de gemeenteraad één persoon. 
Dat leidde zelden tot interessante 
discussies. Dat is nu niet meer het 
geval. “Er valt ondertussen wat te 
beleven op onze gemeenteraad. 
Neem eens plaats op de publieks-
banken”, zegt Koen.

De manier waarop hij of zij de 
gemeenteraad voorzit, mag vrij 
ingevuld worden, uiteraard door 
zich te houden aan de reglemente-
ring ter zake.

GELIJKWAAR-
DIGE BEHAN-
DELING 

“Ik heb het 
voornemen 
me vooral te 
focussen op 
de inhoud van de tussenkomsten 
van de gemeenteraadsleden. Pro-
fileringsdrang en partijpolitieke 
spelletjes wil ik tot een minimum 
beperken zonder de discussie te 
fnuiken. Meerderheid en oppositie 
krijgen een gelijkwaardige behan-
deling”, benadrukt Koen.

Iedereen is van harte uitgenodigd 
om elke derde maandag van de 
maand de zitting bij te wonen.

Op zondag 13 september was vice-eerste minister en 
minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon te gast 
op een aperitiefgesprek van onze afdeling. GC Den 
Bussel liep vol met geïnteresseerden die op zondag-
ochtend na de koffiekoeken onze minister aan het 
woord wilden horen over veiligheid, een meer dan 
actueel thema in deze turbulente tijden. De minister 
lichtte het werk van de politiediensten toe; niet altijd 
even makkelijk werk maar cruciaal in onze rechtstaat. 

Naast repressief optreden door de ordediensten wordt 
er zeer veel tijd gestoken in preventief en proactief 

werk. In zijn buitenlandse contacten merkt onze vice-
premier dat ons land internatio-
naal best gewaardeerd wordt voor 
zijn aanpak en zelfs tot voorbeeld 
wordt gesteld. Het is dus niet 
enkel kommer en kwel in deze 
contra-federatie (in afwachting 
van een confederatie). 

De ochtend werd afgesloten met 
een hapje en een drankje tot 
ieders welbehagen.

Wist u dat op dit ogenblik de grote, mooie, doch verouderde 
sporthal A van het gemeentelijk sportcomplex gerenoveerd 
wordt? Een investering van maar liefst 680 000 euro,  
waarmee we grote moderniseringswerken financieren.  
Niet alleen de cafetaria, hal, gangen en kleedkamers  
worden volledig opgewaardeerd, ook het sanitair, schrijn-
werk, platte daken en lichtstraten worden aangepakt.

SPORT IN KEERBERGEN SUCCESVERHAAL
Sport is in Keerbergen een absoluut succesverhaal. Onze sportclubs hebben zich de 
laatste jaren gemoderniseerd en geprofessionaliseerd. Turnclub de Gympies bijvoor-
beeld telt ondertussen meer dan 1 200 leden, meteen de grootste turnvereniging van 
Vlaanderen. Andere clubs zijn ei zo na even succesvol. Sportieve successen van onze 
sportclubs en sporters volgen elkaar in snel tempo op.

BLIJVEN INVESTEREN
Onderschat ook niet alleen de sportieve successen. Onze sportinfrastructuur heeft 
ook een uitgesproken sociale functie. Gezinnen, ouders, ouderen, kortom iedereen 
komt in onze sporthal in contact en bouwt het sociale weefsel van onze gemeente 
verder uit. Dank aan onze sportclubs, besturen, coaches, sporters voor hun inzet. 

Wij kunnen als gemeente alleen maar toejuichen welke dynamiek sport teweegbrengt 
en verder blijven investeren in extra sportinfrastructuur.

De N-VA is de drijvende kracht in deze grote investeringen. Sport is samen met 
onderwijs, ondernemerschap en modernisering een van de aandachtspunten van dit 
gemeentebestuur. 

Met de N-VA is elke sportclub, elk bestuur, elke sporter verzekerd van een blijvende modernisering en uitbouw 
van sport in Keerbergen.

N-VA Keerbergen investeert in  
modernisering sport

Veiligheid voorop

Pascal Sabels,
bestuurslid N-VA
Keerbergen

Koen Van Cleemput, 
voorzitter 
Gemeenteraad 
2016-2018

Dominick Vansevenant,
burgemeester

“Onze gemeentelijke sport-
hal is het meest bezochte 
gebouw van Keerbergen. 
Wekelijks bezoeken dui-
zenden mensen ons sport-
complex. We kiezen er dus 
voor om de modernisering 
navenant verder te zetten. 
Met deze investering is een 
dynamiek in gang gezet 
waarmee we de komende 
jaren verder zullen inves-
teren. We verdiepen niet 
alleen verder ons sport-
aanbod, we verbreden ook. 
Extra petanquevelden met 
overkapping, buitenfitness 
en een extra beachvol-
leybalveld zullen zorgen 
dat elkeen op elke moment 
sport kan beoefenen.”

 27 nov 2015: Colloquium – De Nederlanden 1815-1830

 18 dec 2015: Kerstfeest N-VA Keerbergen

 15 jan 2016: Nieuwjaarsreceptie N-VA Keerbergen

 14 feb 2016: Valentijnsactie N-VA Keerbergen

Voor en najaar: wijkbezoeken
 4 juni 2016: BBQ N-VA Keerbergen

 2 okt 2016: brunch N-VA Keerbergen

N-VA Keerbergen beweegt



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

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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


