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Een pyrrusoverwinning

In de gemeenteraad van maart werd de 
aansluiting van de gemeente Keerbergen 
bij de vervoersregio Leuven goedgekeurd 
door een wisselmeerderheid van christen-
democraten en liberalen. Blije gezichten op 
de oranje-blauwe banken die nog nauwe-
lijks van elkaar te onderscheiden zijn.

De vreugde zou weleens van korte duur 
kunnen zijn.

In de vervoersregio Mechelen (12 gemeen-
ten met slechts 1 stad) hadden we iets 
betekend. Dat bleek uit een proefproject, 
waarbij voor Keerbergen al tal van facilitei-
ten klaarlagen. 

In de vervoersregio Leuven (25 gemeenten 
waaronder 5 steden) zullen we niets meer 
zijn dan een onrendabele uithoek in het 
noordwesten. Van inspraak zal geen sprake 
zijn, tenzij duister lobbywerk in achter-
kamers zijn werk doet. Hoe ouderwetse 
krachten het provinciale niveau toch in 
leven willen houden omwille van een aantal 
mandaten.

Toch zullen wij, creatief en flexibel als we 
zijn, dynamisch samenwerken om voor  
alle Keerbergse inwoners een optimaal  
vervoersnet uit te werken en zo een  
volgende vervoersdimensie binnen te 
stappen. 

Een pyrrusoverwinning? Ja hoor!

Greet Van Camp 
Ondervoorzitter  
N-VA Keerbergen

Gemeentebestuur pakt  
leegstand aan

Als huizen om een bepaalde reden leeg komen te staan, is dit dikwijls 
geen bewuste keuze, maar wel een slechte zaak voor iedereen. Eigenaars 
verliezen inkomsten, buren zien hun straat verloederen en de gemeen-
schap lijdt onder toenemende woningschaarste. De hele gemeente is 
gebaat bij een maximaal gebruik van onze huizen en het bestrijden van 
leegstand vormt hiervan een belangrijk onderdeel. 

Vandaar dat Keerbergen een tweetal jaar  
geleden begonnen is met het in kaart 
brengen van leegstaande huizen. Bovendien 
sporen we mensen door middel van een 
leegstandsheffing aan om hun eigendom 
een geschikte toekomst te geven. Deze 
heffing dient zeker niet als inkomstenbron 
voor de gemeente, maar spoort eigenaars 
aan om hun panden niet leeg te laten staan, 
met alle gevolgen van dien. Zo helpen we de 
kwaliteit van de Keerbergse huizen hoog te 
houden.

Aanpak werpt vruchten af
En deze aanpak werpt zijn vruchten af.  
Tot nu toe werden 92 dossiers opgestart, 
waarvan er al 20 geschrapt zijn omdat de 
panden in kwestie weer bewoond  
worden. Verder werden er zeven vrijstellin-
gen toegekend omdat de eigenaars hebben 
aangekondigd deze panden te renoveren. 

Dit wil zeggen dat ongeveer 30 procent van 
de leegstaande woningen nu al een toekomst 
heeft. De overige 65 panden staan op het 
leegstandsregister. We hopen en veronder-
stellen dat de eigenaars daarvan zo snel 
mogelijk een geschikte bestemming geven 
aan hun eigendom. 

Meer informatie over leegstand, woning- 
renovatie en energiebesparende investerin-
gen is verkrijgbaar via ons woonloket:  
woonloket@keerbergen.be

Mathias Hauben, 
bestuurslid  
N-VA Keerbergen

Barbecue
VRIJDAG
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Vanaf  
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GC Den Bussel

Verantwoordelijkheidzin

Politieke verantwoordelijkheid is in turbu-
lente tijden al te vaak een hol begrip. Men 
kan veel voorbeelden vinden van politici die 
graag op de eerste rij staan als een belofte 
in realiteit is omgezet terwijl het een evi-
dentie zou moeten zijn. Op momenten dat 
het minder goed gaat of zelfs helemaal fout 
dreigt te lopen, steken ze graag hun kop in 
het zand. Echte leiders onderscheiden zich 
op dat vlak.  Ze nemen hun verantwoor-
delijkheid ter harte, in eerste instantie voor 
het engagement dat ze zelf zijn aangegaan. 
Niet als demagogen om mensen zand in de 
ogen te strooien maar om een veilige haven 
op te zoeken voor de ambities die ze zich 
hebben gesteld om de gemeenschap te 
dienen. Soms moet je de tijd tijd gunnen. En 
beslissingen nemen op het juiste moment. 
Niet te vroeg en ook niet te laat. 

Als een dossier rond een project niet rijp is, 
geen draagvlak heeft, niet betaalbaar is, 
verkeerd werd ingeschat of de gemeenschap 
te veel verdeelt of te veel kost, dienen we dat 
openlijk te durven zeggen. Ook dat is verant-
woordelijkheid. Een integere politicus heeft 
geen schrik om een ambitie bij te stellen 
en zijn/haar stokpaardje los te laten tot een 
volgende legislatuur.  Hij of zij zal een weg 
vinden of er één maken en dat op het meest 
geschikte moment voor de gemeenschap, in 
ieders belang. Eerst denken, dan doen.

Aude audenda. Waag wat gewaagd 
moet worden. Ontloop je verantwoor-
delijkheid niet.

U kan op ons rekenen. Ook na 
14 oktober 2018!

Koen
Van Cleemput
Voorzitter 
Gemeenteraad

U zorgt mee voor een gezond budget
 Door het doortastend optreden van N-VA Keerbergen, “tering naar de 
nering”, heeft N-VA Keerbergen de onroerende voorheffing doen dalen 
tot 917 opcentiemen.  

Uit de rekening van 2017 blijkt dat de 
financiële toestand van onze gemeente 
opnieuw gezond is. Sinds 2013 hebben we 
jaarlijks meer dan 1 miljoen euro kunnen 
besparen op de gewone werking van de 
gemeente en hebben we de investerings-
uitgaven meer dan gehalveerd op een 
periode van zes jaar.(In 2007-2012 van 34 
miljoen euro tot 16,2 miljoen euro in de 
periode 2013-2018).  De schuldgraad die 
gestegen was met meer dan 10 miljoen 
euro, om al de investeringen goedge-
keurd door Open-VLD en CD&V tijdens 
de vorige legislatuur te betalen, hebben 
we kunnen wegwerken. Voor de nieuwe 
investeringen deze legislatuur hebben we 
geen bijkomende leningen moeten aan-
gaan. Eind 2018 zal de Keerbergse schuld 
minder dan 16 miljoen euro bedragen.
Door de sanering van onze financiën 
kunnen we onze inwoners belonen met 

een verlaging van de onroerende voor-
heffing van 1150 opcentiemen naar 917 
opcentiemen. Dit zal elke inwoner eerst-
daags in de brievenbus kunnen merken 
op de aanslagbrief van zijn kadastrale 
inkomen. 
Het komt erop aan om deze door ons uit-
gezette strakke financiële lijn de volgende 
jaren verder door te trekken en daar zal 
N-VA het verschil maken. Wij wensen 
de noodzakelijke investeringen in onze 
gemeenschap de volgende jaren zo slim 
in te plannen dat ze jaarlijks de 3 miljoen 
euro niet overschrijden en hierbij zullen 
we geen dure prestigeprojecten goedkeu-
ren. Enkel een duurzaam zuinig beleid 
op langere termijn kan garant staan voor 
een verdere verlaging van de gemeente-
lijke belastingen, waar N-VA Keerbergen 
verder zal voor ijveren. U heeft daar recht 
op. Het gaat om uw centen.

Johan Segers
Voorzitter 
N-VA Keerbergen
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Dominick Vansevenant
Burgemeester

Keerbergen volledig gedekt  
door buurtinformatienetwerken (BIN)
Einde juni staat de laatste informatievergadering rond BIN’s in Keerbergen op het programma.  
Buurt Informatie Netwerken zijn netwerken die systematisch informatie uit een bepaalde buurt  
concentreert en communiceert aan de lokale politie. De informatie die geacht wordt belangrijk te zijn 
in het bestrijden van criminaliteit wordt door de politie op haar beurt teruggekoppeld aan het BIN.  

Een belangrijke schakel in de aanpak van criminaliteit, 
inbraken in het bijzonder. Reeds 3 BIN’s zijn actief in onze 
gemeente, 2 zijn in opstartfase en 1 of 2 worden binnenkort 
opgestart. We kunnen dus met veel trots melden dat over en-
kele maanden de volledige gemeente onder een BIN valt. Elke 
Keerbergenaar kan dus nu al of binnenkort actief worden 
in een BIN. Lidmaatschap is eenvoudig en volledig gratis. U 
contacteert enkel de BIN-coördinator van uw buurt.

Keerbergen, met als drijvende kracht burgemeester Domi-
nick Vansevenant, heeft op een paar jaar tijd een volledige 
ommezwaai gemaakt wat de veiligheidscultuur betreft. We 
investeren niet alleen in BIN’s, ook een ANPR-cameraschild 
is gebouwd rond onze gemeente. Diefstalpreventieadvies is 
ook nog altijd gratis en broodnodig.

Veelal Oost-Europese dievenbendes strijken regelmatig neer 
in onze contreien om hier hun slag te slaan.  Ze passen ook 
hun werkwijze aan, ze gaan snel te werk en zijn vertrokken 
voor iemand iets merkt.

Daarom zijn bijkomende investeringen in veiligheid nodig: 
extra ANPR-camera’s, bewakingscamera’s vanuit de politie-
zone en gemeente en alarmsystemen vanuit onze inwoners. 
N-VA zal in ieder geval zwaar inzetten op uitbreiding van 
de investeringen in veiligheid om te blijven zorgen voor een 
welvarend en veilig Keerbergen.

Lid worden van uw BIN? 
Surf naar www.binkeerbergen.be of contacteer 
de burgemeester via dominick.vansevenant@n-va.be
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Statiegeld blikjes/pet lost zwerfvuilprobleem niet op
 N-VA Keerbergen gelooft niet dat het invoeren van statiegeld op blikjes en PET-flessen de oplossing is 
voor het zwerfvuilprobleem in onze gemeente. 

Zwerfvuil is een zeer groot maatschappelijk probleem zeker 
voor lokale besturen. Het is dan ook zeer belangrijk dat hier 
een oplossing voor gezocht wordt.

Statiegeld invoeren op drankverpakkingen is niet dé oplos-
sing voor de zwerfvuilproblematiek. Statiegeld kan een deel 
van de oplossing zijn voor blikjes en plastic flessen die minder 
dan 20% deel uitmaken van de zwerfvuilfractie in onze ge-
meente.  Voor tal van andere vormen van het zwerfvuil, zoals 
plastic zakjes, folies, verpakkingsmateriaal, zakjes restafval, 
peuken, sluikstorten, enz. biedt het invoeren van statiegeld 
helemaal geen oplossing.

Vlaanderen is op dit ogenblik koploper in Europa als het gaat 
over het inzamelen en recycleren van blikjes en drankver-
pakkingen. Vandaag recycleren we met onze PMD-zak 85 tot 
90% van alle blikjes en drankverpakkingen. Met het toetre-
den tot de statiegeldalliantie krijgen we enkel de garantie dat 
tot 86% van de blikjes en drankverpakkingen gerecycleerd zal 
worden.

Dit is dus minder dan de recyclagepercentages die we nu al 
met de blauwe zak behalen. 

Statiegeld werkt eerder drempelverhogend
Dat onze inwoners in de toekomst hun blikjes en PET hand-
matig moeten terugbrengen naar de inzamelmachines in de 
winkel (niet verkreukeld want anders kan de statiegeldmachine 
de barcode niet lezen), in plaats van tweewekelijks de PMD-zak 
voor de deur te zetten, werkt eerder drempelverhogend.
 
Nu een goedwerkend systeem met onze blauwe en roze 
zakken gaan vervangen door een veel minder dienstverle-
nend systeem dat onze burgers veel meer gaat kosten, waarbij 
slechts een klein deel van de zwerfvuilfractie vermeden zou 
worden, is geen goede optie.

Het lijkt ons zeker niet verstandig om een goed draaiende 
maatregel te vervangen door een duurder systeem dat moge-
lijks niet dezelfde resultaten zou opleveren.

Daarom heeft onze N-VA fractie tegengestemd op de gemeen-
teraad bij de vraag vanuit Ecowerf om toe te treden tot de 
statiegeldalliantie.

Voor onze N-VA fractie moet de zwerfvuilproblematiek in 
zijn geheel aangepakt worden, niet fragmentair.

Frank Van Nuffelen
Schepen van milieu

 Statiegeld zal extra kosten met zich meebrengen, 
minder comfort voor de burger bieden en zal het 
zwerfvuilprobleem niet kunnen oplossen.

Succesvolle
zwerfvuilactie
Keerbergen

© S. Ponsaerts



De N-VA 
campagneborden 

staan klaar

IEDEREEN
WELKOM!

Barbecue N-VA Keerbergen

Vrijdag 29 juni 2018

van 17.30 - 22 uur

GC Den Bussel - Haachtsebaan 54

N-VA Keerbergen in actie
Met moederdag, 
 voor alle mama’s  

een bloemetje

www.n-va.be/keerbergen - keerbergen@n-va.be


