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Politiek fatsoen
Politiek beweegt zich altijd in het
spanningsveld tussen het algemene
belang en persoonlijke principes.
U verwacht daarom terecht van
een politicus dat die zich integer
inzet voor de gemeenschap en via
consensus een beleid uitstippelt.
Toch monden politieke spelletjes
soms uit in slecht theater.
Ook Keerbergen is niet immuun
voor dit verschijnsel. Zo waren we
onlangs getuige van een vaudeville
rond de modeshow van de braderie
en een toneelstuk over het opbod
van een verdiende belastingverlaging. U wordt niet beter van
dit soort spektakel. Als u er al van
wakker ligt.
U verdient in de eerste plaats
een onkreukbaar bestuur dat zijn
verantwoordelijkheid opneemt en
engagementen aangaat. Bovendien
heeft u recht op transparantie over
beslissingen die politici nemen.
Met die visie staat de N-VA in de
politiek. En dus informeren wij u
steeds over het hoe en waarom van
onze soms moeilijke beslissingen.
Want dat getuigt van een daadkracht die partijen in het verleden
dikwijls niet hadden.
Johan Segers
Voorzitter N-VA Keerbergen

“Sport brengt mensen
dichter bij elkaar. En
dus investeren we
daarin.”
burgemeester
Dominick Vansevenant

Een toekomst voor sport
in Keerbergen
Met de officiële opening van de eerste fase van de vernieuwde gemeentelijke sporthal aan de Putsebaan, zette burgemeester Dominick
Vansevenant het belang van sport nog eens in de kijker. De N-VA is een
grote pleitbezorger van een sterk sociaal weefsel en zet daarom sterk
in op sport. Net zoals cultuur en onderwijs dat doen, brengt ook sport
mensen dichter bij elkaar. En juist daarin blinkt Keerbergen uit.
Om ook toekomstige sporters alle kansen
te geven en de verenigingen de kans te
geven om te groeien, maakte het schepencollege de laatste jaren heel wat geld vrij
voor investeringen. Daarnaast sloeg de
gemeente de handen in elkaar het GO!
Atheneum Keerbergen en tekende Keerbergen in op een subsidie van 208 000
euro om sportinfrastructuur te verbeteren.

Investeren in gevarieerde
infrastructuur
De volgende fase van de sportinvesteringen gaat nu in. Zowel kunstgrasvelden binnensportfaciliteiten staan
in de steigers. We kiezen niet voor één
prioriteit, maar zorgen ervoor dat zoveel
mogelijk sporters in de gemeente hun
hartje kunnen ophalen. Dat creëerde een
groot draagvlak bij de bevolking voor deze
broodnodige investeringen.

Binnenkort zal u dus van de volgende
faciliteiten gebruik kunnen maken:
 Een extra kunstgrasveld voor de

hockeyers

 Extra binnensportzalen voor zaal-

sporten en wintertennis

 Een ondergrondse fuifbunker voor

onze jeugdverenigingen

 De overdracht van een extra zaal (PZ3)

aan de Gympies

 Een nieuw multiclubgebouw, met

voldoende parkeerplaatsen om alle
sporters welkom te heten

N-VA Keerbergen blijft investeren in
sport, vandaag en ook na 2018.
Enkel met de N-VA bent u daardoor zeker
van een echte toekomst voor onze sport.
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GBS Keerbergen:
een school in beweging!
Stilstaan is achteruitgaan. Met die gedachte in het
achterhoofd investeert dit gemeentebestuur volop in
het gemeentelijk onderwijs. Na de introductie van
leerhulpmiddelen zoals Smartschool en digiborden,
zijn nu grotere infrastructuurwerken aan de beurt.
Tijdens de vakantiemaanden worden het dak van de centrale
vleugel in de vestiging Hinkelpad en de elektriciteit vernieuwd.
De lokalen krijgen nieuwe ramen en er komt ook een volledig
nieuw sanitair blok bij. De kleuterklassen in de vestiging
Lozenhoek worden eveneens van nieuwe ramen voorzien deze
zomer. Ook daar wordt het sanitair blok uitgebreid.
In het kader van administratieve vereenvoudiging komt
er bovendien een uitbreiding van de Smartschool-licentie.
Dankzij de rapporteringsmodule Skore krijgen ouders voortaan
eenvoudig en transparant toegang tot de resultaten van hun

kinderen. Voor de leerkrachten wordt het praktischer om de
punten langs deze weg te communiceren.
De bestuursmeerderheid blijft innoveren en investeren in
een kwaliteitsvolle gemeenteschool, waar ieder kind zich kan
ontplooien. Met de persoonlijke aanpak die onze school eigen
is, bereiden we de Keerbergse jeugd zo perfect voor op het
secundair onderwijs.

Boskaart terug naar af
U kon er niet langskijken in de kranten enkele weken geleden. De met veel bombarie aangekondigde boskaart werd door minister-minister Geert Bourgeois weer van de tafel geveegd. Terecht, want de kaart kwam
niet tegemoet aan de kwaliteitseisen van de N-VA. We zijn dan ook blij dat de minister-president zijn verantwoordelijkheid nam.
In Keerbergen stonden 764 percelen in woongebied op de kaart
en 219 percelen met een andere bestemming. De investeringen
van onze inwoners in hun huis, betaald met hun zuurverdiende
centen werden daardoor bedreigd. Onze burgemeester had er,
samen met zijn collega van Bonheiden, dan ook op aangedrongen bij de Vlaamse Regering om de kaart naar de prullenmand
te verwijzen.

zonder fouten en met een zo breed mogelijk draagvlak door
overleg.

Huiswerk grondig opnieuw maken

Organisaties zoals Natuurpunt en BOS+ hadden zich eerder al
negatief uitgelaten over de slecht gemaakte kaart. Nochtans had
minister Schauvliege acht jaar nodig om daarmee op de proppen
te komen. Een analyse van de manier waarop de kaart tot stand
is gekomen, toont aan dat dit niet ernstig werd uitgevoerd.
We roepen de minister van Leefmilieu op om nu eens grondig
werk te maken van de bescherming van échte bossen. Ditmaal

In een reeks herinneringen
aan oudburgemeesters is
het na Julien Peere en Jules
Ceulemans de beurt aan
Marcel Schroos. We zijn
deze reeks gestart naar
aanleiding van onterende
tekeningen op het graf van
Peere.

keerbergen@n-va.be

Oud-burgemeester Marcel Schroos (1940 – 2011)
Van verwaarloosde hoek tot 24 jaar burgemeester
U kent N-VA ondertussen als een moderne, voor- Lozenhoeker. Een mooie functie als onderwijzer
uitstrevende partij. Toch vinden wij onze geschie- in de lagere school van het Sint-Romboutscollege
denis, veraf of kortbij, zeer belangrijk.
betekende de start van zijn onderwijsloopbaan.
Niet veel later was hij al directeur van de vrije
Marcel Schroos (1940-2011) was de jongste telg
basisschool Schriek-Grootlo. Met echtgenote
van een grote familie van landbouwers. Een échte Mariette kreeg hij drie dochters. Allemaal wonen
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Keerbergse financiën opnieuw gezond
De vorige beleidsploeg gaf tussen 2007 en 2012 op zes jaar tijd geld uit voor negen jaar. De spaarpot
opsouperen bood nog wat soelaas, maar loste niet alles op. Toen de N-VA de leiding van de gemeente
overnam begin 2013 troffen we dus voor maar liefst 14 miljoen euro onbetaalde facturen aan. Maar we
bleven niet bij de pakken zitten. Dankzij een doordacht beleid van besparingen en slimme investeringen
zitten de Keerbergse financiën weer op koers.
Gemeente bedankt u voor uw inspanningen

2007-2012:
Inkomsten: 		
Besliste Uitgaven:

We zijn ons ervan bewust dat we ook van u een inspanning
vroegen. De verhoging van de belastingen was een noodzaak
om de putten van de vorige ploeg te dempen. Dankzij die
inspanningen daalde de Keerbergse schuldgraad op vier jaar
tijd tot onder het Vlaamse gemiddelde. Deze maatregelen geven
Keerbergen bovendien genoeg financiële ademruimte om de
belastingen weer te verlagen voor de volgende jaren.

89 miljoen
124 miljoen

2013-2018:
Inkomsten: 		
Besliste Uitgaven:

102 miljoen
108 miljoen

Eind 2012 troffen een we gemeente aan die niet meer het
financiële draagvlak had om de lopende leningen terug te betalen.
Er was een gat van bijna een miljoen euro. Daar bovenop werd
de nieuwe bestuursploeg verplicht om vanaf eind 2012 voor
meer dan 14 miljoen euro nieuwe leningen aan te gaan om al
de investeringen, beslist in 2010 en 2011, te kunnen betalen. Op
twee jaar tijd was onze gemeentelijke schuld, die in 2012 al hoger
lag dan het Vlaamse gemiddelde, virtueel bijna verdubbeld.

Schuldafbouw maakt begroting gezond

Dankzij doortastende maatregelen saneerde N-VA Keerbergen
echter op amper vier jaar tijd de gemeentelijke financiën.
Daarmee leggen we een gezonde financiële basis om ook in de
toekomst te blijven investeren en de belastingen weer te verlagen.
Het gaat immers om uw centen.

En er is meer goed nieuws. Door een economie die weer aanslaat,
ontvangt Keerbergen 610 000 euro meer personenbelastingen
van de Vlaamse overheid dan geraamd. Daardoor kunnen we u
belonen voor de inspanningen die u de voorbije jaren leverde. De
opcentiemen op de onroerende voorheffing zullen daardoor in
2018 verlaagd worden naar 900 punten.

Keerbergse schulden
2011: 15,7 miljoen
2012: 14,46 miljoen
2013: 17,44 miljoen
2014: 19,68 miljoen

2015: 18,36 miljoen
2016: 16,6 miljoen
2017: 14,8 miljoen
2018: 14,20 miljoen

De voorbije vier jaar stonden in het teken van schuldafbouw om
de begroting weer gezond te maken. De gemeente bespaarde
drastisch op de eigen werking en we hielden alle uitgaven goed
onder controle. Steeds zonder te raken aan de dienstverlening
naar u toe en met ruimte voor nieuwe slimme investeringen.

Goedgekeurde investeringen per jaar
2010: 8,71 miljoen
2011: 9,09 miljoen
2012: 1,30 miljoen
2013: 86 000 euro

2014: 1,20 miljoen
2015: 3,32 miljoen
2016: 3,06 miljoen

Marcel Schroos eert Gust en Francine Dierickx

ze nu nog in de Lozenhoekstraat. Marcel
mag ook fier zijn op zeven kleinkinderen.
In 1970 kwam Marcel op bij de gemeenteraadsverkiezingen met de lijst ‘De verwaarloosde hoeken’, waarmee hij aandacht
vroeg voor àlle gehuchten van Keerbergen.
Mede dankzij Marcels uitstekende redenaarskwaliteiten overtuigde hij de kiezer.

Hij was 24 jaar lang een goede burgemeester voor de gemeente. Wist u trouwens dat
meerdere stukjes Keerbergs groen door
Marcel aangekocht werden?
We blijven Marcel kennen als een eerlijk en fier persoon. De N-VA zal blijven
ijveren voor een Marcel Schroosstraat als
eerbetoon aan deze belangrijke figuur.

www.n-va.be/keerbergen

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:
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