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HERENTHOUT
Meerderheid blokt alle
tegenspraak af

VERKAVELING UILENBERG:
EEN STUK LANDELIJK HERENTHOUT MINDER

Beste Herenthoutenaar,

Er wordt een verkaveling aangelegd voor 35 woningen op de gronden
gelegen aan de Schransstraat, Uilenberg en Heuvelstraat. Tijdens de
gemeenteraad van 27 mei werd weer eens de sluikse manier om inspraak van
de burger te beknotten duidelijk. Een plan met minimale wijzigingen,
enkele uren tevoren tussen verkavelaar en burgemeester aangepast, werd
toch geforceerd.

V.U.: Paul Verstrepen - Itegemsesteenweg 26 - 2270 Herenthout - herenthout@n-va.be

U heeft ons in de aanloop naar de
verkiezingen leren kennen als een
constructieve partij. We hadden dan
ook graag in dit blad willen
schrijven hoe goed we vanuit de
oppositie constructief werk hebben
kunnen leveren: opbouwende
kritiek leveren, de meerderheid
bijsturen waar nodig en zelf eigen
voorstellen doen.
Helaas moeten we na zes maanden
GBL-CD&V vaststellen dat dit niet
mogelijk is. Niet alleen worden
onze eigen voorstellen meteen
afgeketst, wanneer wij - en bij
uitbreiding de hele oppositie - de
meerderheid willen behoeden voor
onwettige werkwijzen, worden we
afgeschilderd als de baarlijke
duivel.
In plaats van u dus te informeren
over de goede werkzaamheden in
de gemeenteraad, kunnen wij vandaag niet anders dan de alarmbel
luiden. In dit blad vindt u daarom
een overzicht van de excessen van
het bestuur, de stommiteiten en inbreuken tegen
het gemeentedecreet, en een
overzicht van
onze voorstellen die meteen
door de meerderheid zijn
neergeslagen.
BEN VERHAEGEN

www.n-va.be/herenthout

Adviesraden werden op hetzelfde
ogenblik samengeroepen. Dat gebeurde op een dermate korte termijn
dat zij nauwelijks argumenten ter verbetering konden opstellen. De adviezen werden daarna dan nog verticaal
geklasseerd.

Bij de verkaveling die hier komt, houdt men te weinig
rekening met enkele belangrijke pijnpunten.

Nochtans brachten de adviesraden belangrijke pijnpunten aan:
• Verkeersonveilige situaties: de verkaveling komt in een T uit op de Uilenberg,
een ringweg in termen van het Herenthouts mobiliteitsplan
• Parkeergebrek
• Landschapsverstoringen
Maar deze argumenten zijn blijkbaar niet genoeg om het dossier nauwkeurig
en doordacht te behandelen.
De N-VA-fractie heeft zich natuurlijk met inzet verweerd, overeenkomstig onze
visie op mobiliteit, ruimtelijke ordening en natuurlijk openheid van bestuur.
Die visie kan u nalezen in het verkiezingsprogramma op onze website.

N-VA KOMT OP TEGEN KANKER
Op donderdag 9 mei ontving de Herenthoutse afdeling de vier verschillende
wielerpelotons van de 1 000 km voor
Kom op tegen Kanker met open armen
toen ze in sneltreinvaart langs Zelle
reden. Ons enthousiast supporteren werd
gesmaakt. Als kleine gemeente in een
krachtig en sociaal Vlaanderen onderstreepten we zo het belang van liefdadigheid in de ondersteuning van onderzoek,
ontwikkeling en verzorging van zwaar
zieke medemensen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA roept blunderende meerderheid tot de orde
De lijst van blunders en onkiese
situaties waar de meerderheid de
voorbije vijf maanden al voor heeft
gezorgd, begint ondertussen intergalactische proporties aan te nemen.
Bij deze zetten we de belangrijkste
ervan even op een rij.

Dure politiek
Voor een partij die beloofde de financiën op orde te stellen, begon schepen
van Financiën Helsen (CD&V) niet
bepaald geloofwaardig. Zo besliste
deze meerderheid niet om - ondanks
de vraag daarvoor van de administratie - het met een schepen minder
te doen. Dat had nochtans 36 000
euro per jaar bespaard. Meer zelfs: er
werd een aparte voorzitter voor de
gemeenteraad aangeduid. Kostprijs:
400 euro per raadszitting, of 24 000
euro over de ganse legislatuur.
Daarnaast bracht de oppositie aan het
licht dat burgemeester Gabriëls (GBL)
in de vorige legislatuur zo’n 4 000
euro verplaatsingskosten heeft teruggevraagd van de gemeente, terwijl op
dat bedrag een maximum van 100
euro per jaar stond. Ondertussen
keurde de meerderheid een nieuw reglement goed, zonder maximumbedragen voor schepenen of
burgemeester. De vorige overschrijding plant de burgemeester alvast niet terug te
betalen.

Geklungel van de
bovenste plank
De onkunde van ons
nieuwe bestuur werd op
8 april op pijnlijke wijze
geïllustreerd. Het schepencollege was met te
weinig aanwezig om geldig te vergaderen, maar
deed dat toch. Resultaat:
een tiental ongeldige
bouwvergunningen en
personeelsbeslissingen,
plus een agenda voor de
volgende gemeenteraad
van 22 april die niet correct was aangebracht.

herenthout@n-va.be

Op die gemeenteraad deed voorzitter
Ann Willems (GBL) nog even of ze de
agendapunten zelf had voorgedragen. Toen men er haar fijntjes op
wees dat dit wel een erg grote verantwoordelijkheid is, waarvan de wettelijkheid te betwijfelen valt, werd de
raad snel afgelast. Ondertussen
trachtte ze wel nog het verslag van de
vorige zitting te laten goedkeuren
zonder de opmerkingen van onze
fractieleider Verhaegen in overweging te nemen. Ook dat is strijdig met
het gemeentedecreet.

Ereschepenen
Dat het er op het schepencollege allesbehalve professioneel aan toegaat,
bewijst ook de poging om Frans Witvrouwen ereschepen te maken. Bij de
bespreking had schepen Tine
Witvrouwen (GBL), kleindochter van
de ex-schepen, de zaal namelijk niet
verlaten. Hierdoor moet ook deze
procedure worden overgedaan.
Ondertussen krijgt de ex-schepen wel
heel wat andere vormen van erkentelijkheid over zich heen. Zo mag hij als
niet-raadslid de gemeenteraad blijven
vertegenwoordigen in de Kleine
Landeigendom (een bezoldigd mandaat). Dit werd zelfs niet aan de raad
voorgelegd. Ook op het gemeente-

huis heeft Frans Witvrouwen nog van
zich laten horen. Letterlijk, want wie
in maart het gemeentehuis opbelde,
kon hem wel eens aan de lijn krijgen.
Terwijl het onwettig is om zich voor
te doen als vertegenwoordiger van de
gemeente als dat niet zo is.

Waar is die visie?
Elke maand legde de meerderheid al
grote investeringen voor aan de
gemeenteraad: een nieuwe brandweerwagen, de heraanleg van de
straten en de aankoop van nieuwe
servers. Natuurlijk is dat alles nodig,
alleen zien we dat graag kaderen in
een bredere toekomstvisie.
Er werd bijvoorbeeld fel geïnvesteerd
in informaticastructuur voor het
nieuwe OCMW-gebouw, maar
niemand weet hoe lang we daar nog
gaan zitten. Vraag is hoe dat de
gemeentebelangen dient.

We zijn trots op onze stoet, maar de politiek
moet geen carnavaleske proporties aannemen.

Wist je dat…
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de voorzitter van de gemeenteraad iedere zitting 400 euro opstrijkt?
de burgemeester onterechte vergoedingen eist?
de wens van de administratie voor een schepen minder genegeerd werd?
de gemeente veel grote uitgaven doet zonder oog op een meerjarenplanning?
het college alle macht naar zich toetrok in het reglement voor ereschepenen?
het college pertinent weigert een volledig dossier samen te stellen voor de heer Kerkhofs?
Kerhofs zijn titel krijgt omdat de heren en dames van de meerderheid niet weten hoe ze
moeten stemmen?
constructieve voorstellen van onze fractie voor een Herenthouts holebibeleid zonder
basis afgeketst werden?
door een ongeldig schepencollege tal van beslissingen moesten worden rechtgezet en een
gemeenteraad moest worden afgelast?
de poging van de voorzitter om opmerkingen op het verslag niet te laten stemmen strijdig is met het gemeentedecreet?
de meerderheid in de communicatie in de pers nadien alle schuld onterecht afschuift op
de oppositie?

Leden kiezen nieuw afdelingsbestuur
Begin dit jaar koos onze afdeling een nieuw bestuur, dat
de komende drie jaar de Herenthoutse N-VA verder in
goede banen zal leiden. Al onze leden waren stemgerechtigd, en van dat recht werd gretig gebruik gemaakt.
• Paul Verstrepen blijft onze voorzitter. Hij heeft de afdeling goed door het eerste jaar geleid en kreeg dan ook het
vertrouwen om verder te doen.

• Ondervoorzitter wordt onze fractieleider in de gemeenteraad, Ben Verhaegen.
• Onze nieuwe secretaris is nieuwkomer Griet Helsen.
Alle leden van het bestuur kan je terugvinden via op onze
website www.n-va.be/herenthout. Klik door naar ‘wie is
wie’.

Een monddode oppositie = een goede oppositie?
Dat we als nieuwe partij meteen
konden rekenen op 932 blijken van
vertrouwen, blijft ons tot op vandaag nog verbazen. Al die kiezers
grepen de kracht van verandering
aan om vanuit verschillende partijen
de overstap te maken. Dankzij jullie
staat er nu een stevige en brede oppositie op het veld om te wegen op
het beleid.

Geniepige aanpassing
huishoudelijk reglement

Kom zelf naar de gemeenteraad!

Als nieuwe hobby van de meerderheid noteren we: het monddood
maken van die oppositie. Op 6 mei
werd een voorstel goedgekeurd om
het verslag van de raad tot een absoluut minimum te beperken en daarmee verdween :
• het recht van een raadslid om de
motivatie van zijn stem op te
nemen in het verslag.
Neem zelf eens een kijkje op de gemeenteraad.

• het recht van fracties om geschreven teksten in te dienen waarin de
tussenkomsten worden samengevat.

De N-VA laat zich niet monddood maken
door de meerderheid.

Ben jij een van die kiezers, en wil je
jou stemkracht mee omzetten in visie,
in veranderingen en in acties? Dan
ben je altijd welkom in onze afdeling.
Contacteer een van onze bestuursleden of word gewoon lid.

www.n-va.be/herenthout

• de notulering van de discussies in
het verslag.
Deze aanpassing van het huishoudelijk reglement gebeurde dan ook nog
eens in het geniep. Ze werd stiekem
toegevoegd aan de agenda, die voor
de rest een quasi letterlijke kopie was
van de afgeschafte raad van 22 april.

U zal vanaf nu dus hier moeten
vernemen wat er gebeurde in de
gemeenteraad. Of beter nog: Kom
zelf een kijkje nemen. Jullie volgende
kansen om ze bij te wonen zijn op
2 en 30 september, 4 november en
16 december. Spreek gerust een van
onze N-VA-aanwezigen aan en verdedig mee uw recht op inspraak.

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Floor en Gust

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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

/

/

