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ERPE-MERE
Op volle toeren

VERANTWOORD VERANDEREN

Nog even en 2013 is voor de helft
voorbij. Na een te lange winter hoop
ik dat ons nu een lange, alles
compenserende zomer te beurt mag
vallen.

Ons ploeg is bijna vijf maanden aan de slag. Op het eerste gezicht is er nog
niets veranderd. Dat neemt niet weg dat er al heel wat studie en werk
verricht is achter de schermen. Vergelijk het maar met plannen tekenen en
funderingen gieten bij een bouw.

Terwijl onze schepenen samen met de
N-VA-fractie volop de begroting 2013
tot uitvoering brengen, wordt er
koortsachtig gewerkt aan het
beleidsplan. Het beleidsplan dat in
2014 van start gaat, zal gestalte geven
aan 'verantwoord veranderen', dat
door de N-VA was beloofd. Het
beleidsplan, dat de huidige
legislatuur zal overbruggen, zal ook
de nodige bruggen moeten slaan naar
de noodzakelijke budgetten. Door
zuinig om te springen met de
beschikbare centen vermijden we
belastingverhogingen.

Een eerste fundament is dat van gezonde financiën en een budget in evenwicht.
Door de economische crisis die ons blijft achtervolgen, dalen de inkomsten.
Zowel uit de gemeentebelastingen - minder werk, minder verdienen, minder
belastingen - als uit dividenden. De boodschap blijft dus om verstandig om te
springen met de centen. Waar het kan, verminderen we de uitgaven. Waar het
moet, zullen we die schrappen. Wij doen dat.

De nieuwe N-VA-bestuursploeg is
geïnstalleerd sinds 14 maart 2013 en
bestaat uit 26 enthousiaste mannen en
vrouwen. De afdeling draait op volle
toeren. De verantwoordelijken voor
specifieke functies werden verkozen
en zijn ondertussen al aan de slag.

Erpemeren noem ik het soms wel eens: Evalueren-Revalueren-PersoneelEigendommen-Middelen-Efficiënt-Rechtvaardig-Effectief-Nu!

Via diverse platformen, waarvan dit
huis-aan-huisblad er één is, zullen
we jullie blijven informeren. U leest
hier verder
hoe en
waarom.
Wij staan
altijd klaar
om te helpen
waar dat kan.
Met
vriendelijke
groeten.

Een tweede fundament is dat van personeel en organisatie. De aanwervingen
uit het verleden en de indexeringen van de loonkosten zorgen voor extra
uitgaven. Een degelijke reorganisatie van middelen en diensten moet ons
toelaten efficiënter en effectiever te werken. Doen we de dingen juist en doen
we de juiste dingen? We onderwerpen alle processen en procedures op alle
niveaus en diensten aan een kritisch oog. Structurele maatregelen nemen vraagt
moedige beslissingen, maar ze blijven jaar na jaar werken. Wij doen dat.

‘Nu’ is misschien het belangrijkste fundament van
allemaal. Gedaan met uitstellen. We maken keuzes. We
draaien niet rond de pot. We doen de dingen zoals het
moet. Wij doen dat.
“Verantwoord veranderen”, zo noemen wij dat in ons
N-VA-programma van Erpe-Mere. Wij doen dat.

William De Windt
Eerste Schepen
Schepen van Financiën en Budget, Personeel en Organisatie, Lokale Economie en
Intergemeentelijke Samenwerking.

DIRK JANSSENS
Voorzitter
erpe-mere@n-va.be

www.n-va.be/erpe-mere

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Onze gemeenteraadsleden stellen zich voor
Rie
Van den Broeck

inzetten voor de toekomst van onze
kinderen.
Steeds tot uw dienst.

Dierenarts van naast
de windmolen in
Mere.

Gina De Brouwer

rie.vandenbroeck@n-va.be

gina.debrouwer@n-va.be

Vorig jaar vroeg de N-VA mij als
kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eigenlijk moest ik echt
niet lang nadenken om hierop in te
gaan. Ik ben natuurlijk heel tevreden
dat ik meteen verkozen ben. De
gemeentepolitiek is boeiend maar
niet eenvoudig. Verwacht van mij
geen boutades of loze beloften. Ik
probeer in dit eerste jaar vooral veel
bij te leren. U hoort zeker nog van
mij.

Als jongste telg
tussen vijf zussen en
twee broers heb ik
geleerd mijn
mannetje te staan. Wat voor mij telt
zijn familie, oprechtheid en
vriendschap. Dankzij jullie stemmen
kan ik die waarden ook uitdragen in
de gemeentepolitiek. Jullie hebben
me de kans gegeven om mijn steentje
bij te dragen tot een gemeente waar
het prettig is om te wonen.

Mia Mertens

Dirk Janssens

Fractievoorzitter

dirk.janssens@n-va.be

mia.mertens@n-va.be

Als zelfstandige wil
ik een gezond
financieel beleid, dat
gericht is op de toekomst. Als
voorzitter van het LOK (lokale
opvang kinderen) wil ik mij vooral

Als gemeenteraadslid en ook als
voorzitter van onze
lokale partij wil ik
ons partijprogramma maximaal
realiseren. De goede verstandhouding met onze coalitiepartner

sterkt mij in de overtuiging dat we de
komende jaren een beleid zullen
kunnen voeren waarin alle inwoners
van onze gemeente zich kunnen
vinden. Aan mijn inzet en deze van
onze ganse N-VA-bestuursploeg mag
niet getwijfeld worden: we zullen ons
allen voor de volle 100 % geven. We
zullen jullie vertrouwen niet
beschamen!

Ellen Elaut
ellen.elaut@n-va.be

Naast mijn taak als
gemeenteraadslid
ben ik als
medewerker van
N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers ook
professioneel dagelijks met politiek
bezig. De komende zes jaar verdiep
ik me graag in de thema’s sociale
zaken, toerisme, jeugd, kinderopvang
en communicatie. Simpelweg omdat
ik geloof dat focussen op specifieke
thema’s beter is dan van alles een
beetje te doen. Ik ben verkozen door
jullie én vooral voor jullie, dus
contacteer me gerust voor info,
vragen & suggesties.

Op donderdag 14 maart verkozen de N-VAleden van Erpe-Mere een nieuw bestuur.
Bovenste rij (v.l.n.r.): Gunther Bracke,
William De Windt, Rie Van Den Broeck,
Jeroen Verhoeven, Ellen Elaut.
Onderste rij (v.l.n.r.): Tom De Windt,
Mia Mertens, Norbert Verhoeven, Benny Van
Lierde, Eric Verbustel, Jo Brondeel,
Jurgen Lauwers, Liliane Van Den Eynde,
Wesley Casteleyn, Gina De Brouwer, Alfons
De Leeuw, Peter Van der Elst, Reinout Janssens
(ondervoorzitter), Dirk Janssens (voorzitter).
Niet op de foto: Rika Baeyens, Jan Caudron,
Lieven De Bondt, Reinold De Vuyst, Pros De
Winter, Joost Moereels, Gregory Renda, Miep
Van Melkebeke.

erpe-mere@n-va.be

De ruimte die ons rest
We zijn acht maanden na de
verkiezingen. Wat zijn de
verwezenlijkingen binnen het
beleidsdomein Ruimtelijke
Ordening? Ik denk dat ik de ruimte
die mij rest in deze column nuttiger
kan besteden. In eerste instantie
moet er een bewustzijn worden
opgewekt bij de beleidsmakers, de
administratie en iedereen die
betrokken is bij het bouwproces
(zoals architecten en landmeters) om
de ruimte die ons nog rest, anders te
gaan benaderen.
Vind ik dit uit? Wil ik mij hiermee
interessant maken? Verre van. Ik
verwijs naar een interview dat Leo
Van Broeck heeft gegeven in het
Radio 1 programma ‘Interne Keuken’.
Leo Van Broeck is de nieuwe
voorzitter van de Federatie van de
Belgische Architectenverenigingen.
Hij stelt: “We moeten terug de
integriteit opbrengen om te waken
over ons zorgelijke gebruik van
gronden. Architecten ondersteunen al
jaren stilzwijgend het proces om dit
land de verdoemenis in te bouwen.
Waar nodig moeten we nee zeggen.
We hebben de plicht om te melden
dat het niet goed gaat met de
ruimtelijke ordening.”

Functies vermengen
Hij suggereert een begin van
oplossing met de volgende these:
“We hebben meer stedelijkheid nodig
om het landelijke te redden”. Qua
doelstelling zit dat dus goed. Om dat
te verwezenlijken geeft hij een aantal
actiepunten, die mogelijks ook in
Erpe-Mere kunnen worden toegepast.
Ten eerst de verdichting van de
kernen met vermenging van functies
(treinverbindingen, handel,
parochiezaal ...).

Kerngemeenten als Burst, Mere en
Bambrugge komen in aanmerking.
Dat zal ook een positief effect hebben
op het groeiend mobiliteitsprobleem.
Rond het station van Burst is veel
appartementsbouw bijgekomen. De
verdichting kan daar aangemoedigd
worden. Verdichting, maar wel op
een kwaliteitsvolle manier.

Slechte voorbeelden
We moeten ook de slechte
voorbeelden durven noemen. Door
de nieuwe appartementsbouw in de
Kwalestraat, werd een bottleneck
gecreëerd. Iedereen parkeert op straat
maar bij de plaatselijke bakker is het
vaak moeilijk stoppen om even
koeken af te halen.
Wanneer we verdichten in de kernen,
moeten we de open ruimte in het
buitengebied wel extra beschermen.
Wat met bouwen in tweede bouwzone? Moeten er overal voetpaden
liggen? In het buitengebied bouwt
iedereen groot. Waarom niet binnen
één huiskavel een tweewoonst
onderbrengen of een kangoeroewoning? Dit in plaats van maximaal
een terrein te bezetten met twee
halfopen bebouwingen met de
onvermijdelijke tuinhuisjes en
garages erachter. In landelijk gebied
kan in een nieuwe verkaveling de
garage verplicht geïntegreerd worden
in de woning. Het ontharden van de
tuinzone brengt zonlicht binnen en
verdrijft ergernis.

Achterkamers van de Deputatie
Maar er zijn kapers op de kust. Met
die verworven bewustwording ben je
niets als ons systeem het toelaat om
in de achterkamers van de Deputatie
een bij het haar gegrepen
vergunningsaanvraag die door de
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Vergeet zeker niet volgende data te
noteren in je agenda:
Keltische avond met een Keltisch menu
en een whisky-café in “De Schuur” in
Aaigem.

www.n-va.be/erpe-mere
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2014

ambtenarij negatief werd geadviseerd
toch nog vergund te krijgen. De
cijfers spreken voor zich. 90 % van de
beroepen bij de Deputatie worden
ingewilligd, gecamoufleerd in een
kafkaiaanse motivering. Een standup comedian zou er een
avondvullend programma over
kunnen maken. De buren die zich
tegen de vergunning hebben verzet
lachen groen.
Wanneer je de beoordeling van
‘goede ruimtelijke ordening’ overlaat
aan verschillende politieke niveaus,
krijg je per definitie een lappendeken.
Ik hoor van juristen die gespecialiseerd zijn in de materie van stedenbouw, dat men beter investeert in
goede connecties met een gedeputeerde dan in de aanschaf van een
codex. Dat moet stoppen. Er zal in
die zin ook contact worden
opgenomen met N-VA nationaal om
te kijken hoe dit kan aangepakt
worden.
(bronnen: Leo Van Broeck, krant De
Standaard dd. 04/05/2013, “erfgoed
is overgewaardeerd”. interview ‘alles
moet anders’ uit het programma
Interne Keuken dd. 11/05/2013. Is te
beluisteren op de website
www.radio1.be)
Reinold De Vuyst
Schepen van
Ruimtelijke
Ordening,
Leefmilieu,
Groendienst en
Begraafplaatsen,
Juridische
Aangelegenheden,
Landbouw

Ons traditionele eetfestijn in het
Sint-Janshof in Ottergem.

Volg ons nu ook via Twitter of Facebook
https://twitter.com/NVAErpeMere
http://www.facebook.com/NVA.Erpe.Mere

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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