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2 504 keer bedankt!
Op 14 oktober trokken we met z’n allen naar
de stembus voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Hoewel de N-VA haar aantal
zetels behoudt, komt er een nieuwe coalitie
zonder de N-VA, zoals al maanden eerder werd
vastgelegd in het oranje-blauwe voorakkoord.

Tevreden en teleurgesteld

In 2012 haalde N-VA Keerbergen 28,3 % voor de
gemeenteraad en 27,9 % voor de provincieraad,
surfend op de gele golf die toen over Vlaanderen
trok. In 2018 haalt N-VA Keerbergen 27,9 % voor
de gemeenteraad en 29,7 % voor de provincieraad op eigen kracht en verdienste. We zijn
tevreden en teleurgesteld tegelijkertijd. De N-VA
is nu sterk verankerd in onze gemeente, maar
zal geen deel uitmaken van de coalitie die zal
besturen van 2019 tot 2024.
We zijn tevreden omdat er de afgelopen zes jaar
op alle domeinen zeer veel is verwezenlijkt door
de aftredende coalitie, die zich kenmerkte door
integriteit en dynamiek. We vrezen dat het nieuwe

bestuur snel zal vervallen in oude politieke
cultuur. De partij van de nieuwe burgemeester
heeft de hemel op aarde beloofd. We zullen zien
wat ervan terechtkomt: zware investeringen,
lagere belastingen … Een eerste belofte werd
al snel gebroken toen bleek dat Open Vld-lijsttrekster Ann Schevenels gedeputeerde wordt in
de provincie. Onze gemeente zal nu vanop de
tweede rij bestuurd worden door een blauwe
stroman.

Positief-kritische oppositie

Maar we laten het hoofd niet hangen: N-VA
Keerbergen gaat op een positief-kritische manier
oppositie voeren. We zullen elk voorstel tegen
het licht houden en nauwgezet toezien op de
financiën. Het overbodige provinciale niveau
zullen we – nu vanuit het provinciebestuur –
verder afslanken.
Namens de hele N-VA-ploeg wens ik u fijne
feestdagen en een schitterend 2019.

Johan Segers
Voorzitter N-VA Keerbergen

UITNODIGING

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 11 januari om 19 uur
GC Den Bussel
Iedereen welkom!

GASTSPREKER Vlaams

minister Philippe Muyters

Veilig thuis in een welvarend Keerbergen
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Nieuwe gemeenteraadsleden aan het woord

Enthousiaste
ploegspeler

Jong en
dynamisch

Greet Van Camp

Lisa Van den Dries

En dan ben je plots politicus van de N-VA!

Nu de verkiezingen van 14 oktober enkele weken achter ons
liggen, is het tijd om even terug te blikken op deze periode.
Als partij mogen we zeer tevreden zijn met het behaalde
resultaat. De steun die we van veel Keerbergse inwoners
kregen was hartverwarmend.

Gedurende weken voerde ik samen met de hele N-VAploeg een spannende campagne. Dat deden we met ons
gekende enthousiasme en de nodige wilskracht. We
trotseerden het weer en de vermoeidheid en werkten
allemaal samen aan ons doel: de Verandering in onze
gemeente verderzetten. Met een goed doordacht verhaal
en een financieel uitvoerbaar programma bevestigden we
onze zeven zetels van 2012. En toch werden we helaas
naar de oppositie verwezen.
Maar ook dat is politiek en ik zal me hierdoor niet laten
tegenhouden om te blijven werken aan de Verandering.
Vanaf januari zal ik als gemeenteraadslid met veel plezier
oppositie voeren.
Ik ben heel blij en fier dat ik uw spreekbuis mag zijn in de
gemeenteraad en bedank iedereen voor de steun. Met ons
team, met opvallend veel jonge talentvolle mensen, gaan
we voor een veilig en welvarend Keerbergen.

keerbergen@n-va.be

Wat mij vooral is bijgebleven, is het vertrouwen in de jonge
generatie van onze partij. Dat kan ik alleen maar toejuichen.
N-VA Keerbergen heeft de kaart van vernieuwing getrokken
door vier ‘jonge leeuwen’ op de kieslijst te zetten. Dat heeft
een zeer mooi resultaat opgeleverd. Maarten, Mathias, Zina
en ik zijn samen voluit gegaan voor de partij die ons nauw
aan het hart ligt. We hebben elk op onze eigen manier onze
visie en standpunten naar voor geschoven. Samen hadden
we een belangrijk gemeenschappelijk doel, namelijk een
mooi groepsresultaat behalen. Wat niet wil zeggen dat we
onze mooie persoonlijke scores willen wegcijferen. Dat ikzelf
als 21-jarige studente rechtstreeks verkozen ben voor de
gemeenteraad, is het beste bewijs dat Keerbergen aan de
toekomst denkt.
Ik ben fier en dankbaar dat ik deze mooie kans krijg. Ik wil
me de komende zes jaar dan ook ten volle inzetten voor
Keerbergen. Verder kan ik alleen maar hopen dat ik op deze
manier jongeren kan aansporen om zich politiek te engageren.
Want hoe je het ook draait of keert, de jeugd is de toekomst.
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Dominick Vansevenant
blikt terug op zes jaar
burgemeesterschap
Op 31 december om middernacht stopt mijn eerste
ambtstermijn als burgemeester van Keerbergen.
Het zijn zes drukke en boeiende jaren geweest. In
2012 werd na de verkiezingen al snel duidelijk dat
er heel wat werk aan de winkel was en het hoefde
niemand te verbazen dat de kernwoorden van ons
beleid duurzaamheid en modernisering werden.

Investeringen in cultuur, sport en onderwijs

Duurzaamheid ontwikkelen, zowel sociaal, ecologisch als
financieel, werd de eerste pijler van ons beleid. We versterkten
het kostbare sociale weefsel: investeringen in cultuur, sport
en onderwijs kregen voorrang. Ik heb altijd liever uw centen
geïnvesteerd in deze drie belangrijke elementen van een warme
maatschappij dan in koud beton en asfalt. En dat heeft geloond:
GC Den Bussel is succesvol, onze scholen zijn uitgebouwd en
trekken leerlingen aan. Ik ben ook zeer tevreden over alles wat
we voor onze sportverenigingen gedaan hebben en op de rails
gezet hebben.

Keerbergen, meer dan groen

Ecologische duurzaamheid is voor een deel verbonden aan de
bovenstaande investeringen. Oude gebouwen, enkel glas, slecht
sluitende deuren, versleten branders, ouderwets sanitair en
erfgoed in verval: we erfden het allemaal in 2012, de tijd had
stilgestaan. Met een nieuw rioleringsbeleid, respect voor ons

groene erfgoed en een goed werkende milieuadviesraad deden
we de gemeente haar eigen slogan respecteren: Keerbergen,
meer dan groen.

Schulden beperkt en afgebouwd

Investeren met zulke beperkte financiële middelen, het was
niet evident. Belastingen hebben gediend om de schulden te
beperken en zelfs af te bouwen. Daarom zochten we bij elk
project steevast naar subsidies en dat is goed gelukt. De weg
naar een financieel duurzaam beheerde gemeente is ingeslagen,
maar we houden ons hart vast voor de toekomst. Wat er voor
ons gebeurd is, mag zich nooit meer herhalen.

Een modernere gemeente

De tweede grote pijler van ons beleid was modernisering.
In 2012 troffen we een organisatie aan die niet meer met de
tijd mee was. Een personeelsbeleid dat geen objectieve
rekrutering kon garanderen, een verouderde informatica,
communicatiemiddelen die even oubollig als onhandig waren.
Deze modernisering is buiten een aantal zeer zichtbare
veranderingen grotendeels onzichtbaar voor u als burger,
maar wel van tel.
We kunnen stellen dat de N-VA Keerbergen tussen 2012 en 2018
weer een beetje beter en aangenamer heeft gemaakt. Ik ben zeer
tevreden dat ik al mijn voltijdse energie in onze mooie gemeente
heb gestoken. Bedankt Keerbergen voor uw stem en steun.

Nooit meer oorlog
Op 11 november was het precies één eeuw geleden dat de wapens definitief zwegen in de
loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Deze Wapenstilstandsdag was een mooi moment
om in het bijzonder eer te betuigen aan de acht Keerbergse gesneuvelden van ‘den Groote
Oorlog’, maar bij uitbreiding ook aan alle slachtoffers en oud-strijders van alle oorlogen.
“Op 11 november had ik de eer om tijdens de jaarlijkse huldiging van de gesneuvelden en
oud-strijders aan de Sint-Michielstoren namens N-VA Keerbergen bloemen neer te leggen
bij het herdenkingsmonument”, vertelt bestuurslid Maarten Gabriels.
“Op de gedenksteen staat ook een bijzondere
spreuk die me bijbleef: ‘zij leefden voor ons,
zij stierven voor ons, geef deze helden de vrede’.”

Maarten Gabriels
Bestuurslid N-VA Keerbergen
www.n-va.be/keerbergen

De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering.
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Dankzij de strenge aanpak van
Ben Weyts ging het aantal
verkeersdoden in Vlaanderen
drastisch omlaag. Hij maakte van
Vlaanderen een diervriendelijk land
met onder meer het verbod op
onverdoofd slachten.

Geert Bourgeois leverde als
minister-president begroting
na begroting in evenwicht af.
Hij boekte recordcijfers in de
Vlaamse export en investeerde
miljoenen in ons Vlaams
erfgoed.

Philippe Muyters bracht
Vlaanderen aan de Europese
top op het vlak van innovatie
met investeringen in slimme
technologie. Hij zorgde
voor duaal leren en lage
werkloosheid. Hij maakte
van Vlaanderen weer een
topsportland.

Liesbeth Homans maakte de
overheid efficiënter met de
afslanking van de provincies
en de fusie van gemeente- en
OCMW-raad. Ze moderniseerde
de huurwet en investeerde
recordbedragen in sociale
huisvesting.

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
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De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy
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