
ERPE-MERE

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

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

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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ERPE-MERE

www.n-va.be/erpe-mere

In de eerste plaats wil ik jullie persoonlijk,  
en zeker ook jullie ganse familie, een  
gelukkig maar vooral gezond 2014 toewensen.

Ondertussen is het eerste jaar van de huidige 
bestuursmeerderheid afgesloten en kunnen we 
nu echt van start gaan met het realiseren van 
het beleidsprogramma. Een beleidsprogramma 
waar de N-VA maar en haar coalitiepartner voor 
de volle 100 procent achter staan. We gaan dit 
programma realiseren met een sluitend budget, 
zonder belastingverhoging. Onze N-VA-schepen 
van Financiën terecht fier mag op zijn! Zoals 
beloofd zetten we de tering naar de nering, 
maar gelijktijdig zorgen we ook voor belangrijke 
besparingen en bevriezen we budgetten waar 
nodig. 

Personeel vormt een belangrijke onkostenpost 
in het budget. Wel, deze budgetpost laten we de 
volgende jaren niet stijgen.

Onze N-VA-schepen van Milieu, samen met 
zijn diensthoofd en de duurzaamheidsambte-
naar, werkt onder andere een optimalisatie, lees 
vermindering, van het energieverbruik in de 
verschillende gebouwen binnen ons gemeente-
lijk patrimonium.

Deze twee voorbeelden, uit een hele reeks, om te 
duiden dat het 
verantwoord veranderen 
in onze gemeente geen 
loze N-VA-verkiezingsbe-
lofte is!

In dit krantje en alle 
volgende zullen we jul-
lie verder aantonen dat 
de aanwezigheid van de 
N-VA in ons gemeentelijk 
bestuur nuttig en 
noodzakelijk is.
Tot over enkele maanden!

Erpe-Mere bespaart en investeert

...Vervolg op pagina 2Dirk Janssens
Voorzitter

Op 17 december 2013 heb ik de meerjarenplanning 2014-2019 
en het budget voor 2014 mogen voorstellen op de gemeenteraad. 
En ja, de N-VA en de coalitiepartner hebben woord gehouden: 
we verhogen belastingen niet. En neen, hiervoor werd geen 
trukendoos bovengehaald, integendeel, er werden op een 
professionele structurele manier maatregelen genomen die jaar na 
jaar hun effect zullen hebben. 

Zo werd het personeelsbudget bevroren en zal er de komende jaren 
zeer selectief opgetreden worden bij het aanwerven of vervangen 
van oppensioenstellingen. Vrijwilligerswerk tegen een correcte 
vergoeding krijgt zijn plaats waar mogelijk. De samenwerking 
met OCMW werd verder uitgebreid en zorgt voor minder dubbele 
functies. En ook taken die gebeurden omdat ze al jaren zo gebeurden 
maar eigenlijk niet noodzakelijk waren, werden gewoon geschrapt.

De werkingskosten werden doorgelicht en in onze zoektocht naar 
efficiëntie en effectiviteit verminderd waar mogelijk of afgeschaft 
waar nodig. 

De afdrachten aan politie en brandweer zijn kosten waar we zelf 
weinig vat op hebben, bovendien gaat het hier om de veiligheid 
van onze burger, en daar wil deze meerderheid niet op besparen. 
Het OCMW echter is een ander verhaal. Daar gaan we bekijken of 
uitbesteden soms niet efficiënter is dan zelf uitvoeren. Zonder te 
willen inleveren op de dienstverlening natuurlijk.

10 procent van onze begroting gaat hoofdzakelijk naar onze 
leninglasten. Hoe minder schulden, des te minder lasten. Daarom 
willen we niet dat deze stijgen en zorgen we voor een verdere 
afbouw van onze schulden.

11 MILJOEN EURO INVESTERINGEN
Betekent dit nu dat er niet meer geïnvesteerd wordt in Erpe-Mere? 
Natuurlijk niet. We gaan maar liefst voor zo’n 11 miljoen euro 
investeren de komende jaren. 



erpe-mere@n-va.be

Het L.O.K.: wat is dat?
L.O.K. staat voor Lokaal Overleg Kinderopvang. Dit is een gemeentelijke adviesraad rond kinderopvang. Het brengt 
iedereen samen die bezig is met kinderen: ouders, kinderopvang, schooldirecties. Deze raad geeft advies aan het 
lokaal bestuur over haar beleid en uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Het L.O.K. is een belangrijke schakel tussen enerzijds de mensen die bezig zijn met jonge 
kinderen en anderzijds het bestuur.

Uitbreiden waar nodig
Kinderopvang en kinderwelzijn is voor de N-VA een zeer belangrijk punt in haar beleid. Daar-
om hebben we het voorzitterschap van het L.O.K. op ons genomen. De N-VA wil kinderopvang 
uitbreiden, daar waar nodig. Voor de allerkleinsten, zodat de ouders zich gerust op hun werk 
kunnen toeleggen. Maar ook voor schoolgaande kinderen willen we tijdens vrije dagen en 
vakanties zorgen voor verantwoorde invulling van hun vrije tijd.

Eén centraal telefoonnummer
Op gemeentelijk niveau zal er werk gemaakt worden om één centraal telefoonnummer en één 
specifieke 
websteklocatie in te richten. Op deze websteklocatie kunnen ouders dan 7/7 informatie opvragen over mogelijkheden 
van opvang en(of) vrijetijd activiteiten

De N-VA zal zich ook hier ten volle voor inzetten.

Maaltijdbedeling aan huis via het OCMW

Bij de evaluatie van het budget verbonden aan deze opdracht stelden wij, als OCMW-raadsleden voor 
N-VA, vast dat de globale kosten abnormaal hoog waren. Een vergelijking met andere toeleveranciers 
drong zich op. Het besluit van mijn onderzoek was op zijn minst verrassend. Met een nieuwe leveran-
cier zouden we ongeveer 150 000 euro per jaar kunnen besparen. Ondertussen is, via offertevraag, een 
nieuwe leverancier aangesteld. Belangrijk is ook te vermelden dat geen afbreuk zal gedaan 
worden aan kwaliteit noch aan kwantiteit.

Mia Mertens
voorzitter L.O.K.
Gemeenteraadslid 
en fractievoorzitter

Benny Van Lierde 

• Er wordt gewerkt aan energievriendelijke maatregelen voor ons patrimonium. 
• Onze trage wegen ( voor wandelaars en fietsers ) krijgen volop aandacht en budget. 
• Cultuur en jeugd krijgen extra budget.
• Het budget voor sociale zaken blijft behouden en wordt wedersamengesteld om er voor te zorgen dat de gelden  
 nog meer dan vroeger terecht komen waar ze echt nodig zijn.
• Als laatste ons wegennet, meer inzetten op onderhoud, en toch vernieuwen waar nodig.
Onze polyvalente zaal op Steenberg werd voorlopig niet opgenomen in het budget. Halfweg deze legislatuur zullen we 
dit project opnieuw evalueren. De grote uitdaging bestaat er nu in om nauwgezet het budget op te volgen.

De nodige afspraken werden gemaakt, het is nu aan de financiële dienst om er op toe te zien dat het budget 
gerespecteerd wordt.  Ontsporingen zijn uit den boze. De diensten zullen creatief moeten omspringen met de gelden.  

Het was een vermoeiende maar vooral boeiende opdracht die ik van het college heb gekregen en ja, we bevinden ons in 
alles behalve gemakkelijke tijden, maar moeilijk gaat ook, het resultaat mag dan ook gezien worden.

Maar Erpe Mere mag gerust zijn, samen met de coalitiepartner zal N-VA doen wat moet : veranderen om vooruit te gaan. 

William De Windt
Eerste schepen 
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Weg met rondslingerend afval tijdens evenementen

Trage wegen

Tijdens diverse evenementen, georganiseerd op het grondgebied van Erpe-Mere, slingert er vaak allerlei afval rond. 
Een doorn in het oog van velen! 

Gratis afvaleilandjes

Gelukkig bestaat er een eenvou-
dige oplossing voor dit pro-
bleem. Ilva biedt namelijk aan 
de aangesloten gemeenten gra-
tis afvaleilandjes ter beschik-
king. De gemeente betaalt enkel 
de kosten voor de verwerking 
van het afval. Elk afvaleilandje 
bestaat uit vier containers waar-
in respectievelijk papier, PMD, 
restafval en GFT worden ingezameld. Boven de containers 
duiden spandoeken aan welke afvalsoort waar terecht kan. 
Door hun hoogte zijn zij ook op elke manifestatie perfect 
van op afstand zichtbaar. 

Deze afvaleilandjes zijn dus een 
prima alternatief om tijdens 
evenementen afval te vermijden, 
en zelfs te sorteren. 
Want niet alleen drinkbekertjes 
maar ook bvb. pakjes friet, 
blikjes,... vinden hun weg naar 
de juiste afvalcontainer.

Verenigingen die in Erpe-Mere 
een evenement organiseren 
kunnen gratis gebruik maken 
van deze afvaleilandjes.  
De aanvraag dient steeds via de milieudienst van de  
gemeente te gebeuren. 
Dat kan via mail op milieu@erpe-mere.be of telefonisch 
op het nr. 053/60 34 00.

Onze gemeente is door-weven met trage wegen. 
Sommige perfect toegankelijk, andere dan weer totaal ontoegankelijk.

Ten aanzien van deze  
trage-wegen-problematiek streeft de N-VA een dubbel doel na. In de eerste plaats willen we 
de trage wegen die belangrijke locaties verbinden - zoals verbindingen tussen een woonwijk 
en een school - bereikbaar, bewandelbaar en ‘befietsbaar’ maken. 

In de tweede plaats willen we lussen van trage wegen opbouwen en deze een gepaste 
ondergrond geven zodat ze in wandel- en fietstrajecten kunnen opgenomen worden.

In het budget van onze gemeente zijn fondsen gereserveerd om jaarlijks ons arsenaal aan trage wegen verder uit te 
bouwen en er een gepast onderhoud aan te geven.
 Reinout Janssens
 Ondervoorzitter

Niet te missen: onze voorjaarsactiviteiten!

Lentewandeling
30 maart 2014 om 14 uur

vertrek: gemeenteschool Erondegem, Kouterstraat om 14 uur
aankomst: Erondegem, Zandstraat, Ontmoetingscentrum

Bij aankomst biedt N_VA een boterham aan met hesp, kaas of gehakt.
Deelnamekost= 5 euro, kindjes tot 12 jaar gratis

Eetfestijn
27 april 2014 vanaf 11u30

Zaal Sint-Janshof Ottergem

Ellen Laut, 
gemeenteraadslid


