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V.U. Paul Verstrepen
Itegemsesteenweg 26
2270 Herenthout

N-VA Herenthout luistert naar u
IEDEREEN
BURGEMEESTER!
Wat zou u doen als u één dag
burgemeester van Herenthout
kon zijn?

Het afdelingsbestuur van N-VA Herenthout

Vul de enquête op de
binnenbladzijden in en bezorg de
ingevulde vragenlijst aan:
Paul Verstrepen (voorzitter)
Itegemsesteenweg 26
0474 09 30 29
Ben Verhaegen (secretaris)
Berkenstraat 10
0472 60 19 85
Robin Van Limbergen (communicatie)
Bevelsesteenweg 29
0497 72 22 14
Wendy Buyens (leden)
Zwanenberg 21
0485 66 54 39

Sinds ons vorige huis-aan-huisblad is er heel wat bewogen in N-VA
Herenthout. We kregen tal van warme reacties op onze oproep. Al snel konden
we een echt bestuur vormen met acht enthousiaste mensen die samenwerken aan
een betere toekomst voor onze gemeente. Er zijn bovendien nog heel wat N-VAleden bijgekomen in Herenthout.
Maar wij geloven niet dat politiek gevoerd moet worden door deze acht mensen
alleen, of door louter onze Herenthoutse leden. Iedereen heeft immers een mening.
Alleen wordt die niet altijd gehoord.
Daarom wil N-VA Herenthout als jonge partij weten hoe ú aankijkt tegen onze gemeente in het algemeen en het gevoerde beleid in het bijzonder. Laat ons weten wat
uw verwachtingen zijn!
Op de volgende bladzijde vindt u een aantal algemene vragen waarop u uitgebreid
antwoord kan geven. Vervolgens vindt u een aantal stellingen waarvan u kan aangeven in hoeverre u het er mee eens bent.
U vindt deze enquête eveneens op onze website (www.n-va.be/herenthout). Indienen kan ook door ze op te sturen naar of binnen te brengen bij een van de bestuursleden. We maken het u zelfs heel gemakkelijk: geef ons een seintje
en we komen ze bij u thuis ophalen, dan kunnen we meteen een
praatje slaan over onze gemeente!
Paul Verstrepen
Voorzitter
N-VA Herenthout
paul.verstrepen@n-va.be

Enquête
iedereen burgemeester!
Kruis in onderstaande
kolommen voor elke stelling
aan in welke mate
u akkoord gaat
met de stelling.

1: helemaal niet akkoord
2: eerder niet akkoord
3: geen mening
4: eerder akkoord
5: helemaal akkoord

DE GEMEENTE DICHTBIJ
Waar kan/moet het beleid worden bijgestuurd in onze gemeente?

Hebt u specifieke vragen/suggesties met betrekking tot uw directe leefomgeving?

IEDEREEN BURGEMEESTER
Wat zou u doen mocht u één dag burgemeester van Herenthout kunnen zijn?

MILIEU
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Het is goed dat onze gemeente proper gehouden wordt door vrijwillige
milieupeters/-meters.
Er moet harder worden opgetreden tegen sluikstorters in Herenthout.
Het huidige Diftar-systeem, waarin de vervuiler betaalt, werkt goed.
De groene gebieden en het groen langs de weg zijn in onze gemeente
goed onderhouden.
INSPRAAK EN COMMUNICATIE
Ik word voldoende geïnformeerd over openbare werken.
Ik heb voldoende inspraak in de werking van het gemeentebestuur.
Ik vind de nodige informatie op de website van de gemeente (www.herenthout.be).
Ik ben voldoende op de hoogte van de gemeentelijke belastingen en reglementen.
MOBILITEIT
Ik ben tevreden over de kwaliteit van onze voet- en fietspaden.
Het nieuw ingestelde eenrichtingsverkeer in de Albertstraat en Zwanenberg
komt de veiligheid ten goede.
De voorrangssituatie op de kruispunten in Herenthout is duidelijk en veilig
(o.a. op de Markt, Botermarkt, Bergensesteenweg, …).
De fietsrekken zijn voldoende toegankelijk en duidelijk aanwezig.
De verkeersinfrastructuur wordt te vaak afgesloten voor evenementen.
VEILIGHEID
Ik voel me veilig op de straten van Herenthout.
De wijkagent is voldoende zichtbaar en bereikbaar.
Onze gemeente moet harder optreden tegen de drugsproblematiek.

SOCIAAL BELEID EN OCMW
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Het OCMW is toegankelijk.
Onze gemeente heeft voldoende aandacht voor haar senioren.
Onze gemeente moet wijkfeesten e.d. beter financieel en logistiek ondersteunen.
JEUGD
Onze gemeente heeft voldoende aandacht voor haar jeugd.
Er moet een gemeentelijke fuifzaal komen, binnen het centrum.
Er moet een gemeentelijke fuifzaal komen, buiten het centrum.
Er is voldoende materiële en logistieke ondersteuning voor jeugdverenigingen.
Onze jeugd heeft voldoende plaatsen om samen te komen en te spelen.
Ik ben tevreden over de speelpleinwerking.
De speelpleinwerking staat voldoende open voor kinderen met motorische beperkingen.
ONDERWIJS
Ik ben tevreden over de werking van de gemeentelijke scholen.
Ik ben tevreden over de werking van de muziekschool.
Ik ben tevreden over het onderwijsaanbod in Herenthout.
CULTUUR
De gemeentelijke bibliotheek is voldoende vaak geopend.
Het aanbod in de gemeentelijke bibliotheek is uitgebreid genoeg.
Er mogen meer festivals komen, zoals de Hooifeesten/Clamotte Rock en de Parkfeesten.
MIDDENSTAND
De Herenthoutse middenstand wordt voldoende gesteund.
RECREATIE, SPORT EN TOERISME
De steun en middelen voor de sportverenigingen zijn evenwichtig verdeeld.
Ik ben tevreden over de accommodatie en hygiëne in de gemeentelijke sportfaciliteiten.
Er moet een gemeentelijk zwembad komen.
Er zijn voldoende ontmoetingsplaatsen in Herenthout.
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Het gemeentehuis kan best verbouwd worden of een nieuwbouw krijgen.
Het gemeentehuis is toegankelijk.
Ik krijg voldoende informatie op het gemeentehuis.
De loketten op het gemeentehuis moeten eenvoudiger worden georganiseerd.
Ik ben tevreden over de werking van de brandweer.
Er gaat voldoende aandacht naar brandveiligheid in onze publieke plaatsen
of bij evenementen.

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We hebben keuzes gemaakt, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

