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Mag het wat meer
zijn?
De nieuwe bestuursploeg zit
inmiddels een half jaar in het
zadel. En wat blijkt? Van de vele
verkiezingsbeloftes is nog niets
in huis gekomen. Waar blijft
het vernieuwde dorpsplein? De
belastingverlaging? De veiligere
wegen?
Uiteraard kan een gemeentebestuur niet alles in een keer
realiseren. Sommige projecten
vragen tijd en geld. 2019 is hét
jaar waarin de meerderheid haar
plannen moet opmaken. Waarvoor
staat dit gemeentebestuur? Ik heb
er evenzeer het raden naar als u.
Na een half jaar bakkeleien zijn de
meerderheidspartijen er eindelijk
in geslaagd een beleidsnota op
tafel te leggen. We vinden veel
buzzwoorden terug, maar weinig
visie.
‘Wie niets doet, kan niets verkeerd
doen’ mag dan wel een spreekwoord
zijn, het is geen manier om een
gemeente te besturen. Aanwezig
zijn op recepties en daarvan een
eindeloze stroom foto’s op sociale
media posten is dat helaas ook
niet. De N-VA blijft ijveren voor
méér actie. Want Keerbergen
verdient meer. U verdient beter.

N-VA veruit grootste partij
in Keerbergen
Op zondag 26 mei trokken we allemaal naar de stembus.
De N-VA haalde in Keerbergen 33,1 procent voor de Vlaamse
verkiezingen en maar liefst 35 procent voor de federale
verkiezingen. Daarmee is ze met kop en schouders de grootste
partij van Keerbergen.
Gemeenteraadsleden Greet van Camp en Dominick Vansevenant hebben de
benen vanonder hun lijf gelopen om de N-VA-kleuren in onze gemeente en
Vlaams-Brabant te verdedigen. Samen met lijsttrekkers Ben Weyts en Theo
Francken gingen ze bijna dagelijks op pad. Onder de mensen zijn is de succesformule om je geleverde beleid en je toekomstige plannen uit te leggen. Met elk
meer dan 7 000 voorkeurstemmen achter hun naam, kijken Greet van Camp
en Dominick Vansevenant tevreden terug op de voorbij maanden.
Bedankt Keerbergen en bedankt Vlaams-Brabant!
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Veegwagen in gebruik
Hebt u ook al onze nieuwe gemeentelijke veegwagen en onkruidbestrijdingsmachine langs
onze wegen in Keerbergen opgemerkt?

Ondergrondse glasbollen
geïnstalleerd

Sinds april beschikt onze technische dienst over twee
nieuwe toestellen om onze straten en pleinen netjes te
houden. Deze investering was nodig om in de toekomstig
het onkruid naast onze wegen zonder chemische bestrijdingsmiddelen onder controle te houden. In 2018 heeft
de gemeente ook nieuwe werkmannen in dienst genomen
om deze machines voltijds in gebruik te nemen.

Op de hoek van de Rijmenantsebaan/Zeeptstraat en de Vlieghavenlaan/Lupinenweg zijn recent ondergrondse glasbollen
geïnstalleerd. Het dossier werd in de vorige bestuursperiode
voorbereid door voormalig schepen Frank Van Nuffelen.
De ondergrondse glasbollen hebben meerdere voordelen: de geluidshinder wordt tot een
minimum beperkt, de sites ogen veel properder
en het sluikstorten rond de glasbollen vermindert drastisch. In de glasbollen wordt ook een
gewichtssensor ingebouwd die automatisch een
signaal doorstuurt naar Ecowerf als de glasbollen voor 80 procent gevuld zijn, waarna ze
geledigd zullen worden.

Frank Van Nuffelen Gemeenteraadslid

Wist je dat…
• het gemeentebestuur 500 000 liter kraantjeswater gebruikte voor de aanleg van een grasveld tegenover de Molen?
Hierop komen tijdens de molenfeesten tenten, podia en bodemplaten. En dat in tijden van waterschaarste… En zeggen
dat het bestuur in de Keerinfo oproept om spaarzaam te zijn met water.
• de kosten voor het creëren van een nieuwe managementpositie bij de gemeente als gevolg van de inkanteling van het
OCMW in de gemeentediensten 130 000 euro per jaar bedragen? Het effect op de dienstverlening voor de burger? Nul.
• de gemeente 150 000 euro betaalde voor 50 are bosgrond, die men wil gebruiken voor ontwikkelingsdoeleinden? Met de
N-VA mee in het bestuur kocht de gemeente vroeger gelijkaardige stukken grond aan voor maximaal 10 procent van deze prijs.
• het gemeentebestuur tijdens de Molenfeesten dieronvriendelijk vuurwerk zal afschieten, omdat diervriendelijk vuurwerk
volgens de bevoegde schepen op deze locatie niet voldoende zichtbaar zou zijn? Voor N-VA Keerbergen is de keuze snel
gemaakt: dan maar geen vuurwerk.
• ondanks meermaals aandringen van ouders en de N-VA er nog steeds geen bankjes staan naast de speeltoestellen in het
gemeentelijke park? Het dossier is nochtans volledig voorbereid. Het moet alleen nog uitgevoerd worden.

keerbergen@n-va.be
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U betaalt zich blauw aan blauwe grond

N-VA hekelt aankoopprijs perceel Broekelei
De meerderheid kocht onlangs een bebost perceel grond van 50 are aan, gelegen tegenover het
containerpark in de Broekelei. Kostprijs? Maar liefst 150 000 euro. Het perceel is in het gewestplan
blauw ingekleurd, wat wil zeggen dat de ruimte voorbehouden is voor bestemmingen met openbare
functies. N-VA Keerbergen is in principe akkoord met de aankoop van het perceel, maar plaatst grote
vraagtekens bij de torenhoge aankoopprijs.
N-VA vraagt herschatting van perceel

De meerderheidspartijen beroepen zich voor de waardebepaling van het perceel op een schattingsverslag waarin een landmeter
het stuk bosgrond taxeert op 150 000 euro. In het schattingsverslag wordt echter geen melding gemaakt van gelijkaardige
percelen met een soortgelijke waarde, die deze opmerkelijke prijs staven. De N-VA-fractie vroeg op de gemeenteraad daarom
het punt van de agenda te halen en over te gaan tot een herschatting van het perceel. De meerderheidspartijen lachten ons voorstel weg. Niet onbelangrijk, het vorige N-VA-CD&V-bestuur kocht in 2014 een gelijkaardig en nabijgelegen perceel ‘blauwe
grond’ aan voor een prijs die vijftien keer lager lag dan de aankoopprijs van dit perceel.

Sociale woningen?

Op de gemeenteraad vroeg de N-VA naar de plannen van de meerderheid met dit perceel. De
bevoegde schepen gaf aan dat er nog geen concrete plannen waren uitgewerkt, laat staan zaken
beslist. Enkele dagen later viel er op de Facebookpagina van de andere meerderheidspartij te lezen dat er op het perceel een uitbreiding van ‘t Voorbroek met tien seniorenwoningen voorzien
is. Werd er tijdens de gemeenteraad bewust informatie achtergehouden door de meerderheid?
Bovendien is het bouwen van individuele seniorenwoningen niet toegelaten in een blauwe zone.

Maarten Gabriels Gemeenteraadslid
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aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Uw N-VA-verkozenen uit Vlaams-Brabant:
Vlaams Parlement

Kamer

Europa

Ben Weyts
Nadia Sminate
Lorin Parys
Piet De Bruyn
Inez De Coninck
Allessia Claes

Theo Francken
Kristien Van Vaerenbergh
Darya Safai
Jan Spooren
Katrien Houtmeyers

Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

