
Oranjeblauwe meerderheid degradeert gemeenteraad tot 
nutteloze stemmachine
Op de gemeenteraad van september keurden Open Vld en CD&V een nieuw huishoudelijk reglement goed. Daarmee wordt het 
spreek- en controlerecht van de oppositie verregaand beperkt. N-VA Keerbergen zal zich met alle mogelijke legitieme middelen 
verzetten tegen deze beknotting van de lokale democratie.

Een van de opvallendste wijzigingen is 
dat een debat naar aanleiding van mon-
delinge vragen van gemeenteraadsleden 
niet meer mogelijk is. “Vanaf nu worden 
onze tussenkomsten strikt getimed en 
andere raadsleden kunnen er geen extra 
vragen meer over stellen. Daarmee wordt 
de gemeenteraad gedegradeerd tot een 
loutere stemmachine. Hij zou nochtans 
net het middelpunt van de lokale demo-
cratie moeten zijn, waar alle raadsleden 
meningen en visies kunnen uitwisselen”, 
zegt gemeenteraadslid Maarten Gabriels.

Netelige vragen niet welkom
Veruit de meest ingrijpende wijziging in 
het nieuwe reglement is het feit dat de 
meerderheid vanaf nu zal bepalen welke 
vragen van gemeenteraadsleden ontvan-
kelijk zijn en welke niet. Daarvoor voert 
oranje-blauw een reeks erg subjectieve 
criteria in. Zo zijn vragen die minder dan 
drie maanden ervoor al gesteld werden, 
niet langer ontvankelijk. Opvolgvragen 
over gemeentelijke dossiers die blijven 
aanslepen kunnen we dus niet langer 

stellen. Nog verregaander is dat vragen 
over dossiers waarover het schepencollege 
nog een beslissing moet nemen, verboden 
worden. 

Omgekeerde wereld
“Op die manier wordt het ons onmogelijk 
gemaakt om onze controlerende rol ten 

aanzien van de meerderheid uit te oefe-
nen, want met die regel kan men zowat 
elke vraag over een lopend dossier blok-
keren. De uitvoerende macht gaat vanaf 
nu dus de wetgevende macht controleren, 
totaal absurd en de omgekeerde wereld”, 
voegt Maarten Gabriels nog toe. “Ergens 
kunnen we dit huishoudelijk reglement 
wel nog als een mooi compliment zien 
voor ons oppositiewerk van de afgelopen 
jaren. Het is immers duidelijk dat de 
meerderheid netelige vragen en dossiers 
van de oppositie wil ontlopen.”

N-VA Keerbergen zal zich niet neerleggen 
bij deze verregaande inperking van de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. We 
dienen klacht in bij de toezichthoudende 
overheid en ondernemen daarna eventueel 
verdere stappen.

N-VA blijft pleiten voor veilige fi etspaden (p. 2) Rik (81) helpt in vaccinatiecentrum (p. 3)
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Open Vld en CD&V perken het spreek- en 
controlerecht van de oppositie sterk in. 

De meerderheid heeft duidelijk moeite 
met ons sterke oppositiewerk.” 
Maarten Gabriels, gemeenteraadslid
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Met de N-VA aan het roer investeerde het Keerbergse gemeente-
bestuur vorige bestuursperiode in een performante fietsinfra-
structuur. De Molenstraat, een gedeelte van de Putsebaan en de 
Schriekbaan zijn prachtige voorbeelden van uitstekende fiets-
paden. Gescheiden fietspaden, fietssuggestiestroken, strategisch 
gelegen oversteekplaatsen … 

Geen grondige aanpak, geen onderhoud
“Een vaststelling die we jammer genoeg niet kunnen door-
trekken over ons hele grondgebied”, zeggen Lisa en Greet. 
“De fietspaden langs de Haachtsebaan, de Tremelobaan en de 
Mechelsebaan liggen er droevig bij. In afwachting van een gron-
dige aanpak zou degelijk onderhoud al een wereld van verschil 
maken. Maar het huidige bestuur doet niets aan de planten die 
op het fietspad groeien, overhangende takken en te brede hagen. 
Een inwoner maakte het fietspad grenzend aan zijn tuin dan 
maar zelf onkruidvrij. Een prachtig initiatief.”

Maximaal gebruikmaken van subsidies
Een moderne en veilige fietsinfrastructuur kost natuurlijk veel 
geld. Daarom wil N-VA Keerbergen maximaal gebruikmaken 
van beschikbare subsidies. Zo voorziet de Vlaamse Regering een 
subsidie van maar liefst 15 miljoen euro voor veilige schoolroutes. 
Voor elke 2 euro die een gemeente zelf investeert, legt Vlaanderen 
er 1 euro bovenop, met een maximaal bedrag van 100.000 euro. 
Daarnaast zijn er nog tal van andere subsidies waarop onze 
gemeente aanspraak kan maken.

Vereiste daadkracht blijft uit
“Wij hebben dat al meermaals aangekaart op de gemeenteraad”, 
benadrukken Lisa en Greet. “Maar het gemeentebestuur stelt 
keer op keer dat het tijd nodig heeft om een plan rond fietsvei-
ligheid uit te werken dat past binnen het meerjarenplan. Men 
komt niet verder dan goede voornemens. Nochtans staan in het 
meerjarenplan enkele fietspadprojecten opgesomd: de school-
routes, de Putsebaan vanaf de Raambeek, Keerbergen-Oost, en 
een gedeelte van de Schrieksebaan.”

Keerbergenaar verdient beter
De fietsende Keerbergenaar mag meer verwachten van zijn 
gemeentebestuur. Meer dan de prestigeprojecten waarvoor het 
gemeentebestuur blijkbaar wél tijd en geld heeft. Denk maar aan 
het Keerbergse WK-fandorp, daarvoor was het alle hens aan dek. 
Of aan het Keerbergse logo in de aanloop naar het WK. “We 
durven ons afvragen of de fietser in Keerbergen beter wordt van 
dergelijke uitgaven”, aldus Lisa en Greet. “Had men sommige 
budgetten en energie niet beter kunnen investeren in een fiets-
vriendelijke gemeente met prioriteit voor veilige schoolroutes en 
veilige fietspaden?”

N-VA Keerbergen is daar alleszins rotsvast van overtuigd. Wij 
zetten ons engagement ter zake dan ook onverminderd verder.

Keerbergen houdt van de koers … maar ook van veilige 
fi etspaden
Vlaanderen houdt van de koers: zoveel was duidelijk tijdens het WK Wielrennen in Vlaanderen, met een � itsende passage 
door Keerbergen. Maar waar de toprenners zorgeloos in het midden van onze invalswegen � etsten, is de recreatieve � etser 
aangewezen op de Keerbergse � etspaden. “En daaraan is sinds 2019 geen enkele wijziging meer aangebracht”, betreuren 
gemeenteraadsleden Lisa Van den Dries en Greet Van Camp.

De fi etsende Keerbergenaar mag meer 
verwachten van zijn gemeentebestuur.

Dit gemeentebestuur komt niet 
verder dan goede voornemens.” 
Lisa Van den Dries en Greet Van Camp, 
gemeenteraadsleden

keerbergen@n-va.be
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Van vaccinatiekampioen Vlaanderen tot 
Keerbergs vaccinatiekampioen Rik
Corona lijkt een bedwongen beest te zijn, in Vlaanderen toch. De positieve evolutie die we zien in Vlaanderen, is te 
danken aan onze sterk uitgebouwde gezondheidszorg, aan de discipline van elke Vlaming én aan een succesvolle 
vaccinatiecampagne. En daaraan werkten ook heel wat Keerbergse vrijwilligers mee. 

Inwoners van Keerbergen kregen hun prik in het vacci-
natiecentrum in Kampenhout. De kans dat u daar een 
vrijwilliger uit Keerbergen tegenkwam, is groot. Heel 
wat vrijwilligers uit onze gemeente maakten tijd vrij om 
de vaccinatiecampagne te ondersteunen. “Ik draag alle 
vrijwilligers uiteraard een warm hart toe”, zegt Dominick 
Vansevenant, N-VA-fractievoorzitter en oud-burgemeester 
van Keerbergen. “Maar aan twee Keerbergenaren geef 
ik graag nog een extra duim: gemeenteraadslid Maarten 
Gabriels en Rik Remy. Die laatste is al lang bestuurslid van 
onze ploeg en is de echtgenoot van Lena De Clippeleer, 
ook gemeenteraadslid voor de N-VA.”

Oud is niet out
De inzet van Rik sprong in het oog. Met zijn 81 jaar was 
hij niet alleen de oudste vrijwilliger van het vaccinatie-
centrum in Kampenhout, maar misschien ook wel van 
Vlaanderen. Onder het motto ‘oud is niet out’ nam Rik 
zelf het initiatief om zich aan te melden. “Het klinkt 
misschien aanlokkelijk om gewoon thuis te zitten en 
te genieten van je oude dag”, vertelde Rik aan Radio 2 
Vlaams-Brabant. “Maar ik vind het mijn plicht om de 
gemeenschap te helpen en de mensen te overtuigen om 
zich te laten vaccineren, want dat is het enige dat ons uit 
deze pandemie kan helpen. Ik ben nog gezond dus ik kan 
helpen en dat doe ik.”

Aan alle vaccinatietwijfelaars, als Rik het kan, kan u het 
ook: laat u vaccineren nu het nog kan.

Dominick Vansevenant, 
fractievoorzitter en oud-burgemeester

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Rik Remy in actie in het vaccinatiecentrum in Kampenhout.

www.n-va.be/keerbergen
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


