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V.U. William De Windt
Leirekensweg 9
9420 Erpe-Mere

N-VA Erpe-Mere wenst alle
inwoners een goede gezondheid,
veel vreugde, en al wat een
mens daarbovenop nog
wensen kan.
2012 wordt ongetwijfeld het jaar
van de waarheid op politiek vlak.
Er is nu een regering, maar wat op
federaal niveau werd afgesproken
zonder de N-VA moet niet alleen
nog omgezet worden in wetten
maar ook nog eens gerealiseerd
worden bij de mensen. En alleen
die mensen zullen oordelen of het
ook goed zal zijn.
Denken, durven en doen blijven
voor de N-VA de sleutelwoorden
om met gedurfde keuzes tot een
nieuw beleid te komen met hoop
voor de toekomst.
Niet alleen op federaal maar ook op
gemeentelijk vlak wordt 2012 het
jaar van de waarheid. Op 14 oktober 2012 kiezen we voor een
nieuwe gemeenteraad. N-VA ErpeMere zal als zelfstandige partij naar
de kiezer stappen, dus ook voor ons
wordt 14 oktober 2012 een ongelofelijke uitdaging.
We hebben het volste vertrouwen
in de kiezer van Erpe-Mere, die
doordacht zal durven kiezen om
dat te doen wat moet.
Tot slot wensen we ook nog aan iedereen de kracht, het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen
om van 2012 een
jaar te maken om
nooit meer te vergeten!
William De Windt
Voorzitter
N-VA Erpe-Mere

3XN
Noodzakelijk, Nuttig en Nice to have (lees:
aangenaam om te hebben), tegen deze drie achtergronden moet elke uitgave gespiegeld worden.
Het noodzakelijke moet per definitie gerealiseerd
worden, het nuttige moet gerealiseerd worden met
bijzondere aandacht voor het prijskaartje. Het aangename kan pas in overweging genomen worden
indien het én financieel draagbaar is én ten gunste
is van de ganse bevolking.
Binnen een gemeente mag niet meer geld uitgegeven worden als er ontvangen wordt. De begroting
moet sluiten. Een gezond principe trouwens, waar
elk Vlaams gezin zich moet aan houden.
GEEN VERHOGING BELASTINGEN
Onze gemeentelijke begroting 2012 sluit! De verschillende aanslagvoeten blijven ongewijzigd, de algemene gemeentelijke heffing wordt afgeschaft. Waar vele van de
ons omringende gemeenten hun belastingen moeten verhogen, kunnen wij met de
nodige fierheid zeggen dit niet te doen. Belangrijk is ook aan te geven dat de schuldafbouw die jaren terug werd ingezet, ook nu verder wordt doorgetrokken.
Als de inkomsten dalen, moeten ook de uitgaven dalen. Besparen gebeurt door alle
uitgaven vooraf te onderwerpen aan het bovengenoemd 3 x N-principe. Deze overwegingen leiden als vanzelf naar minder uitgaven.
OOK VOLGENDE JAREN FINANCIEEL GEZOND
Naast de uitgaven waar ons bestuur rechtstreeks impact op heeft, zijn er ook aanzienlijke uitgaven waarop de impact beperkt is of zelfs onbestaande. Binnen dit pakket uitgaven situeren zich bijvoorbeeld de bijdrage voor de brandweer, voor de
politiezone, voor het OCMW, voor de huisvuilophaling (ILVA).
Ook de volgende jaren willen we in het belang van ons allemaal garant staan voor een gezond financieel beleid.

Dirk Janssens
N-VA-gemeenteraadslid

Investeringen 2012
In de begroting van 2012 zijn budgetten ingeschreven voor enkele belangrijke projecten. Voor deze projecten is er vaak een akkoord nodig van een hogere
overheid of moeten verschillende partijen een steentje
bijdragen, zodat een precieze uitvoeringsperiode niet op
voorhand kan opgegeven worden.

Volgende zaken worden aangepakt:
Aaigembergstraat, Jozef De Somerlaan, Stationsstraat,
Baardegemstraat, Landries, Krevelhoek, Burstdorp, aanleg trottoirs, aanleg trage wegen, onderhoud schoolgebouwen, uitbreiden en moderniseren openbare
verlichting.

Kartelkoorts
In Antwerpen, Gent, Tongeren en wellicht nog andere Vlaamse steden
en gemeenten worden zenuwachtig kartels afgesloten met het oog op
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Deze ultieme wanhoopspogingen om de grootste partij van Vlaanderen en België een hak te
zetten, zouden wel eens een averechts resultaat kunnen opleveren !
In Erpe-Mere wordt het spel fair gespeeld. Het bestaande kartel CD&V/
N-VA , dat eind volgend jaar afloopt, verloopt correct. Dat de N-VA nu afzonderlijk naar de kiezer gaat, is geen teken van wantrouwen maar een vast
geloof in eigen kunnen. Wij werken aan een degelijk programma gesteund
door bekwame vrouwen en mannen die onze N-VA-lijst een gezicht geven.
Op die manier willen wij het vertrouwen winnen van zoveel mogelijk ErpeMerenaren die de volgende zes jaar goed en zuinig bestuurd willen worden.
Jan Caudron, propagandist tot in de kist (strooiweide)

Correctie
Ons krantje van einde 2011 werd aangekondigd als eerste nummer van jaargang 1; een echte primeur!
Dirk De Boeck, voorzitter van de Heemkundige Kring Erpe-Mere en tevens kritisch lezer van ons krantje, stuurde ons
onderstaande bemerking:
“In mijn geheugen zat nog wat anders ... en zoals de heemkundige kring van alles bewaart wat onder de handen valt, keek ik het
even na in ons documentatiecentrum: daar worden van N-VA-Erpe-Mere twee nummers bewaard: juni 2002 en januari 2003. U
vindt de gegevens via onze website www.heemkunde-erpe-mere.be onder ‘inventaris lokale tijdschriften’”
Onze voorzitter bedoelde met primeur meer de nieuwe start en de nieuwe look. Toch bedankt Dirk, voor je opmerking. Het bewijst meer dan ooit dat 'we' gelezen worden en dat 'we' meer dan ooit attent en alert moeten blijven bij
deze en volgende uitgaven.
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Te noteren

Nu de agenda’s van 2012 pas in gebruik zijn genomen: zondag 16 september 2012:
BER eetfestijn N-VA Erpe-Mere in zaal Sint Janshof in Ottergem.
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Polyvalente zaal op Steenberg? Zeker! Maar …
Terwijl het onderzoek naar het RUP (Ruimtelijk
Uitvoering Plan) nog volop loopt, doen allerlei
geruchten de ronde. Er komt een zaal, er komt een
‘cultuurtempel’, er komt een sportstadion, er komt
niets? Wat komt er nu eigenlijk ?
Onze gemeente overweegt inderdaad een zaal te bouwen
op Steenberg, het gemeentelijk domein. Het spreekt voor
zich dat hiervoor heel wat onderzoek, planning, studie
en noem maar op vereist is. Er kan dus nog geen definitieve beslissing genomen worden.
SPORTHAL NIET OM TE FUIVEN
We weten allemaal dat de sporthal niet langer kan dienst
doen als fuif- of evenementenhal. Onze sporthal is er gekomen om te sporten. Ze is daar ook voor gebouwd en
ingericht, niet om er fuiven of evenementen te organiseren.
Het zou dus hypocriet zijn te beweren dat er niet naar
een alternatief gezocht wordt om ook deze activiteiten
onderdak te bieden op Steenberg.
CULTUURTEMPEL OF ZAAL?
Blijft nog de vraag of het een cultuurtempel, een stadion,
dan wel een zaal moet worden? Een zaal waar groepen,
verenigingen, jeugd, organisaties, mensen kunnen uitnodigen voor optredens, lezingen, gezellig samenzijn,
enzovoort.
Bovendien zal het kostenplaatje wellicht de factor zijn
die alles bepaalt. De cultuurtempel waar velen van dromen zal dus heel waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Een
sportstadion zal het allicht ook niet kunnen worden. Te
eenzijdig zegt de ene, onverantwoord zegt de andere. En
een megafuifzaal stoot op verzet bij onder andere de
milieuverenigingen.

STEENBERG
De politiek, dus ook de N-VA, moet rekening houden
met alle opmerkingen. Maar Erpe-Mere heeft echt wel
nood aan een ruime plaats waar mensen kunnen samenkomen. En dat de weg naar Steenberg gevonden is door
de Erpemerenaar, zoals onze burgemeester onlangs terecht stipuleerde, onderstreept het voorstel om Steenberg
als locatie naar voor te schuiven.
De N-VA zegt ja! Ja tegen een ontmoetingscentrum dat
gemakkelijk bereikbaar is, dat centraal ligt, waar er parkeerruimte is. Een ontmoetingscentrum dat eenvoudig,
duurzaam, betaalbaar en onderhoudsvriendelijk is. Een
ontmoetingscentrum dat mensen samenbrengt.
Met die doelstelling voor ogen willen wij voluit meewerken aan dit initiatief. Wij DENKEN dat een ontmoetingscentrum op Steenberg nuttig is, DURVEN hiervoor
onze nek uitsteken, en zullen DOEN wat moet om het
mee te helpen realiseren!
William De Windt
Voorzitter N-VA Erpe-Mere

Inbraakplaag
Om het hoofd te kunnen bieden aan de recente inbraakplaag heeft de politie
een aantal herschikkingen binnen haar teams uitgevoerd.
Als aanvulling hierop heeft de politieraad van 21 december 2011, op voorstel
van de burgemeester, een budget goedgekeurd voor de plaatsing van camera’s
op een aantal strategische plaatsen in de gemeente. In het bijzonder zullen de
op- en afritten van de autosnelweg in het oog worden gehouden.
CAMERA’S
Deze camera’s zijn van het type dat ook nummerplaatherkenning mogelijk
maakt. Zo zullen voertuigen met valse nummerplaten, bijzondere nummerplaten die veelvuldig en op specifieke momenten langs komen, ... gecontroleerd
kunnen worden en zal de politie snel en krachtdadig kunnen ingrijpen.
Dirk Janssens
N-VA-gemeenteraadslid

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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