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HERENTHOUT
Beste burger,

HERENTHOUTSE SPORTVERENIGINGEN VOOR SCHUT

In de herfst lopen alle verenigingen
weer warm en komen we weer gezellig dicht bij elkaar.

Sport ondersteunen is essentieel voor de N-VA. Dat komt namelijk
gemeenschapsvorming, verbondenheid en gezondheid in onze gemeente ten
goede. Helaas werd de subsidieregeling van onze sportverenigingen op de
gemeenteraad van 9 september compleet getackeld.

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

In deze uitgave leest u over onze
bekommernissen rond de sportbeoefening in onze gemeente en de
activiteiten van onze ploeg waarmee we ons steentje probeerden bij
te dragen aan een beter Herenthout.
Als u het zelf ook voelt kriebelen
om de handen uit de
mouwen te
steken, bent
u uiteraard
welkom om
onze ploeg
te versterken.
Veel
leesgenot.

PAUL VERSTREPEN
Voorzitter
N-VA Herenthout

Deze coalitie plaatste schaamteloos ‘historische toewijzingen’ voorop. Daarmee
worden subsidies weer voor ettelijke jaren niet objectief toegekend. Hoewel het
objectief reglement al een tijdje bestaat, koos de meerderheid ervoor om dit
maar voor 40 procent toe te passen.

WAAROVER GAAT HET?
• De datum waarop de subsidies volledig objectief behandeld zullen worden,
werd niet vastgelegd.
• Het volledig verdwijnen van de historische toewijzingen werd niet als een
ultieme doelstelling benoemd.
• De door de jaren gegroeide bevoorrechting van sommige verenigingen wordt
verdergezet.
• Er werd gesuggereerd dat de objectieve criteria wel aangepast konden worden, zodat er geen grote wijzigingen kunnen gebeuren.
Een beetje rekenen leert meteen welke organisaties hiervan het meest profiteren. Terwijl Herenthoutse Wieler- en supportersclub, Huirtuits Dropke,
Funakoshi en de Volleybalclub beperkt zouden achteruitgaan als men objectieve criteria zou hanteren, is het vooral KFC Herenthout dat 5 296,39 euro
minder subsidies zou krijgen. Toevallig de ploeg waar de burgemeester goede
banden mee heeft.

OBJECTIEVER = SPORTIEVER
Zomaar eventjes tien andere clubs zouden baat hebben bij het verdelen van de subsidies volgens eerlijke regels. Als we objectieve
criteria gebruiken, dan maken we de clubs ook verantwoordelijk
voor de doelstellingen die de raad belangrijk vindt.
Laat ons dus de huidige, wazige (en door de jaren onrechtvaardig
geworden) werkingsgelden voor sportverenigingen liever toetsen
aan criteria als:
1) ledenaantal
2) aantal prestatie-uren per jaar (competitie en trainingen)
3) graad van sporttechnische begeleiding
4) accommodatiegebonden uitgaven
5) uitstralingscoëfficiënt (in welke competitie wordt er gespeeld)
6) andere kosten (zoals lidgeld dat de club betaalt aan federaties)

www.n-va.be/herenthout
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N-VA ruimt zwerfvuil op
In het programma van onze afdeling
legden we de nadruk op het
aanpakken van sluikstorten. We
ontwikkelden hierover een visie, in
samenspraak met alle inwoners. Een
verhoging van zowel de pakkans als
de boetes is daarbij volgens ons
belangrijk.
Om de inwoners van Herenthout zelf
te sensibiliseren en sluikstorten te
ontmoedigen, moet ook de prijzenpolitiek voor het huishoudelijk afval
hierop gericht te zijn. Dit doe je vol-

gens ons best door de belasting erop
te beperken.
Op de gemeenteraad bestreden we
het verhogen van de prijs van de
grijze en groene bak. Dat de kosten
van de afvalverwerking stijgen, kunnen we aannemen. Maar als de kosten van de container harder stijgen
dan de prijs per opgehaalde kilo gaat
het principe van ‘de vervuiler betaalt’
uiteraard niet meer op.
Ook zij die zuinig omgaan met afval
zijn hier de dupe van. Volgens ons

De N-VA stak zelf de handen uit de mouwen om het
zwerfvuilprobleem in Herenthout aan te pakken.

werkt dit het sluikstorten eerder in de
hand dan het te bestrijden. Ons team
stond alvast paraat met andere verenigingen om het zwerfvuil op te
ruimen.

Nacht van de Duisternis zet lichtvervuiling centraal
N-VA Herenthout deed ook mee aan
de Nacht van de Duisternis op 12
oktober. Tegen het vallen van de
avond was het verzamelen aan het
clublokaal van de Allied Veterans
MC (oude visvijvers Niemandshoek). In groepjes vertrokken de
deelnemers dan de nacht in, begeleid door onder andere ons eigen lid
van de cultuurraad, Magda Boeckx.
Verschillende Herenthoutse verenigingen zorgden voor een extra dimensie tijdens onze wandeling. Zo
verraste de jeugdraad ons met enkele
ludieke spelletjes waar jong en oud
van konden genieten. Het VOC
Herenthout hield een zeer interes-

en wat in het donker gaan wandelen.
De verschillende organisatoren willen
de mensen bewust maken van het
nut dat het ‘s nachts ook effectief
donker moet zijn.
Enkele gevolgen van lichthinder zijn:

N-VA Herenthout steunt de strijd tegen lichtvervuiling.

sante uiteenzetting over de uilen in
onze omgeving en de dames van
KVLV zorgden voor een welgekomen
tas soep en een broodje.
Uiteraard is de Nacht van de Duisternis meer dan gezellig samenkomen

• Slaapgebrek en gezondheidsproblemen bij mensen.
• Het bioritme van planten en dieren
lijdt eronder.
• Enorme verspilling van energie.
• Verdoezelen van de nachtelijke
sterrenhemel.
www.nachtvandeduisternis.be

N-VA Herenthout ging naar Café Bracke
In september en oktober deed Siegfried Bracke een ronde door
Vlaanderen met ‘Café bij Bracke en vrienden’ om een ‘stand van het
land’ op te maken. Op 1 oktober deed hij CC De Mol in Lier aan.
En N-VA Herenthout was erbij.
Na een inleidend woord door Liers burgemeester Frank Boogaerts stak
Siegfried Bracke van wal, geholpen door een PowerPoint die de aanwezigen om de oren sloeg met cijfers, grafieken en tabellen. Met cijfers
kan je alles bewijzen, denk je dan. Maar sommige cijfers kan je gewoonweg niet negeren.
We zijn koploper in het betalen van belastingen maar krijgen daar bitter weinig service voor terug. Ook zijn er nog enkele zwaarden van Damocles die dreigend boven ons hoofd hangen, denk maar aan Dexia, de vergrijzing of de Eurocrisis. Vergelijkingen met de ons omringende landen toonden aan dat de rode knipperlichten boven België steeds
harder gaan branden.
De presentatie werd afgerond door Jan Jambon, een boodschap van hoop. We moeten de juiste beslissingen nemen en
onze verantwoordelijk opnemen. Iets wat we in Herenthout alvast ter harte proberen te nemen.

herenthout@n-va.be

Wist je dat …
… het bestuur de luierzakken zal afschaffen en vervangen door een ‘sociale’ correctie op basis van gewicht?
Het bestuur gaat hiervoor evenwel

… het bestuur op 22 april een
gemeenteraad liet samenkomen met
een onwettig samengestelde
agenda? De meerderheid gaat niet in
op de wens van de raadsleden om
voor deze onnodige vergadering
geen presentiegelden te vragen, maar
ze schafte wel een andere, nuttige
gemeenteraad af. De agenda van de
gemeenteraden in het najaar is dan
weer verschoven omdat men vergeten was het advies van de adviesraden op te vragen.

… men de bewoners van de Dekbunders zelf vergeten was uit te nodigen
op een bewonersvergadering om te
informeren over de toekomstplannen
van de verkaveling?
… schepen en OCMW-voorzitter
Josee Poelmans bovenop haar schepenwedde een OCMW-uitkering
krijgt ter compensatie van haar
werkloosheidsuitkering? En dat terwijl het OCMW zelf drastisch moet
besparen!

uit van veel minder gevulde zakken
dan de gemiddelde cijfers aantonen.
Daardoor is de correctie dus allesbehalve sociaal en komt ze op de kap
van de gebruikers uit. Bovendien blijven de onthaalouders in de kou
staan, wat zware lasten voor de sector teweegbrengt. Ons raadslid Ben
Verhaegen kon wel verkrijgen dat de
correctie tenminste in kg wordt uitgedrukt, zodat ze onafhankelijk is van
toekomstige prijsstijgingen in de
afvalverwerking.

Gespreksavond 14 december 2013
Onze afdeling biedt u de mogelijkheid de leden, het bestuur en de sympathisanten van N-VA
Herenthout te leren kennen op 14 december. Tegelijkertijd kan u luisteren naar een kopstuk uit
de partij: Zuhal Demir.
Thema’s als loonkosten, beleidscyclus in praktijk en de jonge dynamische expansie van de
N-VA in diversiteit worden aangesneden. Iedereen is welkom vanaf 20 uur in het Molenhuis,
Molenstraat 52 in Herenthout.

www.zuhaldemir.be

Ruimte voor efficiënte landbouw is belangrijk
De Dag van de Landbouw stond dit jaar in het teken van
de beperkte ruimte die er nog is. Landbouwers hechten
steeds meer belang aan een duurzame productie, met oog
voor dierenwelzijn, natuur en milieu. Zij beheren ook mee
het landschap dat vaak sterk gewaardeerd wordt door
wandelaars en fietsers. Mensen vinden het belangrijk dat
producten lokaal en met respect voor het milieu geproduceerd worden. En dat vindt N-VA Herenthout ook.
Landbouwbedrijven willen toekomstgericht kijken. Dit
kan vaak niet meer omdat er structurele problemen zijn.
De beperkte ruimte die er overblijft, dreigt vaak te verdwijnen voor recreatie, natuur en industrie.

www.n-va.be/herenthout

Je kunt je afvragen
of het in deze tijden economisch
verantwoord is
gezien de groeiende bevolking,
om akkers om te
zetten. Want de
druk op de ruimte neemt toe. De nieuwe functies leiden
tot veranderingen en leggen in toenemende mate beslag
op de landbouwgronden. De druk op gronden neemt toe.
Efficiënt ruimtegebruik is daarom een boodschap die ook
de N-VA omarmt.

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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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
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