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HERENTHOUT
Dag, Herenthout

N-VA HOUDT HERENTHOUT MEE PROPER

Na de verkiezingen van 25 mei nam
N-VA Herenthout eventjes verlof. Ook
de gemeenteraad ging in zomerreces.
Maar ondertussen zijn we weer stevig
aan het werk. Tijd dus voor een nieuw
infoblad. Hier zijn alvast wat weetjes
uit de gemeenteraad.

De milieudienst van Herenthout en de zwerfvuilmeters
en -peters organiseren elk
jaar een zwerfvuilactie.
Deze activiteit kan telkens
weer rekenen op organisaties en verenigingen die zich
voor de goede zaak inzetten.
Wie van zijn gemeente
houdt, en ze graag proper
ziet, kan zijn steentje bijdragen. N-VA Herenthout
steunt deze zwerfvuilactie
mee door de straten en pleinen van vuil te ontdoen.

Herenthout is weer een belasting rijker.
Deze keer op reclameborden. Dus ben
je een handelaar of een evenementenorganisator, dan zal het plaatsen van
een bord van meer dan 1 m² op grond
die niet jouw eigendom is, je dat geld
kosten.

V.U.: Paul Verstrepen - Itegemse Steenweg - 2270 Herenthout - paul.verstrepen@n-va.be

Verder is nu ook het OCMW betrokken
partij in het miljoenenproject rond KFC
Herenthout. OCMW en voetbal, toch
een rare combinatie...
En dan blijft er de modderpoel tussen
de rijbaan en het fietspad op de
Itegemsesteenweg. In deze zoutbak wil
maar geen haag groeien, dus is men op
zoek naar een alternatief. Alle voorstellen zijn welkom op het gemeentehuis.
Als je eens graag een avondje dramatiek, humor of emotie wil bijwonen,
dan ben je altijd welkom op de gemeenteraad.
Inkom is gratis.
Alleen
drank moet je
zelf meenemen.
Groeten,

Zwerfvuil rapen alleen is niet voldoende.
Ook een mentaliteitswijziging is nodig.

Ook dit jaar wist een delegatie van bestuursleden heel
wat vuilnis- en PMD- zakken
te vullen. Gewapend met een fluohesje, handschoenen en een vuilzak wandelden
ze langs de Herenthoutse straten om achtergelaten vuil te verzamelen.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN IEDEREEN
Maar zwerfvuil rapen alleen is niet voldoende. Wij geloven best dat er vanuit ons
dorp inspanningen worden geleverd, maar de situatie op het terrein blijft wel
schrijnend. Dat zorgt bij heel wat burgers voor (terechte) irritatie.
Toch willen wij ook de burgerzin van elke Herenthoutenaar aanspreken. Want
ieder van ons heeft een verpletterende verantwoordelijkheid ten aanzien van het
milieu. Ieder blikje of papiertje dat we weggooien, is er eentje te veel en brengt
de natuur schade toe.

Wil je deze actie ook steunen, dan mag je ons
steeds een seintje geven. Volgende maal ben
jij er dan ook bij. Want vele helpers maken
licht werk.

PAUL VERSTREPEN
voorzitter
N-VA Herenthout

www.n-va.be/herenthout

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Politieke cultuur
We blijven versteld staan van de politieke cultuur die deze meerderheid
aan de dag legt. Zowel in hun behandeling van de oppositie als in de behandeling van de dossiers, laat de
coalitie steken vallen. We presenteren een samenraapsel van de gekste
feiten uit de gemeenteraden van de
laatste maanden.

Onvolledige dossiers
De werking van de politieke structuren van een gemeente wordt voornamelijk geregeld door één heilig
document: het gemeentedecreet. In dit
stuk Vlaamse wetgeving staat de werking van alle organen van het gemeentebestuur beschreven.
Onder meer de verplichting dat alle
dossiers volledig moeten zijn op het
moment dat de uitnodiging voor een
gemeenteraad wordt verstuurd, maakt
deel uit van het decreet. Logisch, want
gemeenteraadsleden die meteen aan

de slag willen en dossiers willen inkijken, mogen niet benadeeld worden
met informatie tegenover degenen die
dat pas enkele uren voor de gemeenteraad kunnen doen.
En toch is dat in Herenthout blijkbaar
niet zo’n evidentie. In het verleden
dienden de N-VA en andere oppositiepartijen al een klacht in bij gouverneur
Berx. Aan het miljoenendossier rond
de kantine van KFC Herenthout werden enkele uren voor de gemeenteraad
namelijk nog boekhoudkundige documenten toegevoegd zonder iemand
hiervan op de hoogte te stellen. De
gouverneur tikte het gemeentebestuur
op de vingers en maande hen aan
nauwgezet toe te zien op volledige
dossiers.
Maar dat heeft weinig uitgehaald: elke
maand moeten we opmerken dat er
adviezen van adviesraden, schoolorganen, en dergelijke veel te laat wor-

den afgeleverd. Daardoor moet de oppositie zich soms enkele uren voor de
gemeenteraad nog door dossiers worstelen. Enkel zo kunnen we zeker zijn
dat er niets nieuws meer is toegevoegd
sinds de voorbereiding van de raad.

Vragen van de oppositie blijven onbeantwoord
Al even tekenend is de manier
waarop de meerderheid met
vragen van de oppositie omgaat. In het gemeentedecreet is
namelijk het recht voorzien
om, op het einde van de gemeenteraad, vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen. Hoewel die vragen vroeger naar
goede gewoonte steeds meteen werden beantwoord, voorziet het gemeentedecreet dat de schepenen tot de volgende gemeenteraad mogen wachten met het antwoord.
Het was dan ook enigszins schrikken toen schepen Helsen
als eerste met de traditie van onmiddellijke antwoorden

brak door zijn antwoord op vragen consequent uit te stellen
tot de volgende raad. Prima, dat recht heeft hij. En de andere schepenen volgden vrij snel zijn voorbeeld.
Alleen blijken de heren en dames schepenen iets te kort van
geheugen om dit efficiënt te doen. Tegen de volgende gemeenteraad blijkt iedereen aan de meerderheidstafels immers weer vergeten dat er ooit een vraag werd gesteld. En
de voorzitter weigert pertinent de vragen te agenderen bij
de volgende gemeenteraad.
Gevolg: de vragen moeten worden herhaald, net als de belofte om binnen een maand antwoord te krijgen. U kan
raden wat er zich een maand later weer afspeelt.

Vreemde structuren
Wat heeft het OCMW met het sportbeleid van de gemeente te maken? Niets zegt
u? Dat dachten wij ook. Maar toch heeft schepen Poelmans als voorzitster van
het OCMW de overeenkomst met KFC voor de nieuwe kantine mee ondertekend.
Wij vrezen hier alvast mogelijke problemen in de toekomst. En transparant is het
ook allerminst.

herenthout@n-va.be

(On)gelijke behandeling
In het verleden brachten we al een aantal dubieuze acties
van onze burgemeester aan het licht – zoals het innen van
terugbetalingen ver boven het vastgelegde minimum.
Ondertussen is op meerdere gemeenteraden gebleken dat
burgemeester Gabriëls zeker niet van egoïsme beticht
mag worden.
We hebben immers heel wat dossiers zien passeren van anderen die voorgetrokken worden (uiteraard gaan we geen
namen noemen). Bouwovertredingen worden met brede
glimlach geregulariseerd en stukken straat die niet zijn opgenomen in de plannen worden toch snel-snel heraangelegd. Toevallig op plekken waar wij ons twee jaar geleden
in aanloop naar de verkiezingen borden met een foto van
de burgemeester herinneren.

Laat dat u trouwens vooral niet verleiden om dan binnen
vier jaar ook maar zo’n bord te zetten. De N-VA belooft zich
te blijven inzetten voor gelijke behandeling voor élke
Herenthoutenaar.

Gemeente komt belofte sportsubsidies niet na
Oppositie voeren lijkt soms vechten
tegen de bierkaai. De essentie van
wat we met de drie oppositiepartijen
doen in de gemeenteraad, is immers
(uitstekend) argumenteren, om dan te
zien hoe de meerderheid gewoon zijn
zin doet.
Het geeft dan ook veel voldoening als
de oppositie door haar kritiek wel iets
kan veranderen. Zo herinnert u zich
misschien een artikel een jaar geleden
in ditzelfde blad waarin wij pleitten
voor een eerlijkere verdeling van de
sportsubsidies. Welnu, we kregen de
belofte van de schepen van Sport dat

hiervoor een nieuwe verdeling wordt
uitgewerkt. Een uitstekend voorbeeld
van de meerwaarde van de politieke
arena.
Alleen, een jaar later, op het moment
dat de subsidies opnieuw verdeeld
moeten worden, blijkt er van die belofte niets over te schieten. Ongeveer
twee derden van de middelen blijft gewoon verdeeld worden op ‘historische
basis’. Lees: zonder enig criterium.
Omdat het nu eenmaal zo is. Wij krijgen het niet uitgelegd aan de verenigingen dat zij ondanks hard werk geen
zicht hebben op een euro meer.

Adviesraden worden niet gehoord
Een oud zeer punt waar we als oppositie op blijven hameren, is
het respect voor de adviesraden. Hun mening wordt veel te weinig
en vaak veel te laat gevraagd. Wanneer het dan toch gebeurt, kunnen we dat enkel toejuichen. Dachten we.
In het subsidiedossier voor sportverenigingen vonden we namelijk
wel degelijk een advies van de sportraad terug. Daarin werd gepleit
voor het behoud van het huidige systeem. Schepen Dom sprong meteen op de barricade door te verkondigen hoe
belangrijk hij dit advies vindt en te zeggen dat we het absoluut moeten respecteren. Oei, beetje vreemd: moeten we
ons daar dan toch bij neerleggen?
Tot we eens dichterbij gingen kijken. De sportraad is namelijk een ingewikkeld orgaan, met een algemene vergadering waarin alle verenigingen vertegenwoordigd zijn, en een raad van bestuur waarin alleen de grote verenigingen
zetelen. De verenigingen die, u raadt het, genieten van de historische subsidies. En natuurlijk kwam het advies niet
van de algemene vergadering, maar wel van – inderdaad - de raad van bestuur. Of hoe opnieuw de adviesraden gebruikt worden voor hoe het de meerderheid goed uitkomt.

www.n-va.be/herenthout

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.

25 concrete
concrete verbintenissen
verbintenissen voor
voor de
de toekomst.
toek
komst. Di
Diee gging
ing d
dee N-V
N-VA
VA m
me
mett u aan
aaan vvoor
oor d
dee vverkiezingen
erk
kiezingeen va
van
n 25 me
meii 2014. N
Naa
de vverkiezingsoverwinning
erk
kiezingsoverwinning ttrokken
rokk
keen w
et di
ezellffde 25 V
erbinten
nissen vvoor
oor V
ooruitgang naa
ar d
laamse een
n ffederale
ederale
de
wee me
met
diezelfde
Verbintenissen
Vooruitgang
naar
dee V
Vlaamse
onderhandelingstafels.
o
nderhaandellingstaafels.

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
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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