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

Eetfestijn
Iedereen is welkom op het
eetfestijn van N-VA Erpe-Mere.
Op zondag 16 september 2012,
van 11.30 tot 14.30 uur.
In Zaal ‘Sint Janshof’
Keerstraat 218 - 420 Ottergem

OP HET MENU
Varkenshaasje met warme
groenten en kroketten:
15 euro
Kabeljauwhaasje met groenten,
mosterdsaus en kroketten:
15 euro
Kindermenu (tot 10 jaar):
kip met appelmoes:
7 euro

Omdat we gelijk hebben
Dat er verkiezingen op komst zijn, begint stilaan
duidelijk te worden. Aan de snedige reacties van
sommige politieke collega’s kan je dit wel opmaken.
De laatste weken is de N-VA meer dan eens de favoriete schietschijf geworden.
Het citaat bovenaan zegt eigenlijk alles. Bovendien is
het toch niet omdat je de grootste partij van Vlaanderen bent, of omdat de peilingen je torenhoog inschatten, dat je het mikpunt moet worden van alle kritiek. Vermoedelijk worden onze
politieke tegenstanders hierbij gedreven door de vrees voor verandering en door de
vrees voor de kracht van de kiezer.
WERKELIJKE INHOUD
Laat het echter duidelijk zijn: wij laten ons niet meeslepen in eender welke politieke
spelletjes. Wij blijven met onze beide voeten op de grond en willen gewoon aan politiek blijven doen. Hoe er ook geprobeerd wordt, soms wel op een ludieke, dan weer
op een nogal bedenkelijke manier, om ons uit ons ‘kot’ te lokken. We doen er niet aan
mee. Wij houden ons tijdens de komende campagne bezig met de werkelijke inhoud,
en die zullen we aan u presenteren, in dit magazine en later in ons programma.
KRACHT VAN VERANDERING
Dat de kracht van verandering centraal zal staan, dat kon u al vermoeden. Moet alles
dan veranderen? Natuurlijk niet. Daar waar echter de zaken kunnen verbeteren, moet
en zal er veranderd worden. Op voorwaarde natuurlijk dat de N-VA het mee voor het
zeggen krijgt! En daar zal u over beslissen in oktober! Maar eerst kan u nog genieten
van een deugddoende vakantie. Nadien gaan we samen met u voor de ‘kracht van
verandering’!
Prettig verlof en veel leesgenot!

William De Windt
Voorzitter N-VA Erpe–Mere

Het Sociaal Huis,
meer dan het OCMW
De N-VA wil het Sociaal Huis verder uitbouwen tot wat het moet
zijn: een open huis waar iedereen terecht kan met zijn vragen omtrent sociale dienstverlening.
Het OCMW is gekend als een instelling die zich vooral richt op financieel hulpbehoevenden in onze samenleving.
Gaandeweg groeide de nood naar een dienst die een bredere vorm van hulpverlening aanbiedt. Zo is het idee van het
Sociaal Huis ontstaan: een centraal loket van sociale hulpverlening voor de gehele bevolking. Naast de klassieke
OCMW-materies kan men hier dan ook terecht met vragen omtrent maatschappelijk welzijn.
Om dit te kunnen verwezenlijken, heeft het Sociaal Huis in onze gemeente samenwerkingsverbanden aangegaan met
zowel buurgemeenten als met verschillende sociale organisaties. Zo kan men, naast de bestaande gemeentelijke initiatieven, de aanvrager onmiddellijk doorsturen naar de juiste dienst. De fundamenten naar een
transparant en adequaat welzijnsbeleid zijn bij deze gelegd. Maar de weg is nog lang.
Voor meer info omtrent het Sociaal Huis kan u terecht op: http://sociaalhuis.erpe-mere.be/
of mail uw vragen naar gunther.bracke@telenet.be
Gunther Bracke
OCMW-raadslid

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) moet leidraad zijn
De gemeente dient naar de toekomst toe een meer
zichtbaar en uitgesproken beleid te gaan voeren op
vlak van ruimtelijke ordening, met als leidraad het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (zie www.erpemere.be). We moeten vermijden dat burgers juridische
stappen moeten zetten om de ruimte rondom zich te
gaan beschermen.
De bescherming van de ruimtelijke ordening is een kerntaak van de gemeente, waarbij de duidelijke keuzes die
worden gemaakt in het GRS, mee de visie bepalen. Hoe

kunnen we bijvoorbeeld functies als recreatie, natuur,
wonen en werken met elkaar verzoenen? We moeten de
verschillende functies duidelijk afbakenen en de woonkernen versterken. De open ruimte kunnen we bijvoorbeeld
beschermen
door
het
vastleggen van bouwvrije zones door
middel van een Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).
Reinold De Vuyst
N-VA-gemeenteraadslid

N-VA wil strooiweide voor sterrenkindjes
Het bestuur van N-VA Erpe-Mere wil evalueren
hoe er op de best mogelijke manier een strooiweide
voor sterrenkindjes kan gerealiseerd worden op een
van de begraafplaatsen.

Voor het verlies van een baby, na een zwangerschap van
minder dan zes maanden, wordt door de burgerlijke
stand geen enkele akte opgemaakt. Deze kindjes hebben
dus op papier nooit echt bestaan.
Volgens de wet zijn koppels in deze situatie geen ouders
geworden, hoewel ze weldegelijk hun kindje verloren
hebben en door een emotioneel zware periode gaan.
Een strooiweide specifiek voor deze sterrenkindjes, zou
een mooi gebaar zijn die de pijn enigszins kan verlichten.

Dirk Janssens
N-VA-gemeenteraadslid

Erpe-Mere roept inbrakenplaag een halt toe!
Ondanks de talrijke inspanningen van onze lokale
politie, is het aantal inbraken steeds alarmerend
hoog geweest. Ook de aanhouding begin mei van een
inbrekersbende die verantwoordelijk was voor 55 inbraken, zorgde niet voor een vermindering van het aantal inbraken (of pogingen tot). Dankzij de beslissing
op de politieraad Erpe-Mere / Lede om camera’s te
plaatsen op risico-vluchtwegen, zal het vanaf deze
zomer een pak veiliger worden in Erpe-Mere.
ZEVEN CAMERA’S
Deze zomer worden er zeven camera’s in gebruik genomen. Deze houden het op- en afrittencomplex van de E40
in de gaten, alsook de Bosstraat en Loskadestraat, die

dikwijls als vluchtweg worden gebruikt. Eén mobiele
camera komt in een politievoertuig.
Alle camera’s beschikken over nummerplaatherkenning
en infraroodtechnologie zodat ze ook ’s nachts zeer
effectief zijn. Wanneer een nummerplaat van een geseind
voertuig wordt opgemerkt, dan wordt de politie gealarmeerd en kan onmiddellijk een patrouille gestuurd worden. Zo worden gezochte of mogelijke inbrekers
gesignaleerd, maar bovendien ook gestolen voertuigen
of wagens die zonder verzekering rijden.
De brave burger kan dus voortaan weer op beide oren
slapen!

Trage wegen, een zegen?
Erpe-Mere heeft echt wat te bieden op het vlak van trage wegen en wandelpaadjes. Er zijn maar liefst zo’n 200 kilometer baantjes opgetekend.
Een inventarisatie werd mogelijk gemaakt door verschillende vrijwilligers die uren gewandeld en gezocht hebben naar die mooie paadjes van
weleer. Waarvoor onze oprechte dank natuurlijk. Nu is het de bedoeling
om deze ‘trage wegen’ toegankelijk te maken voor iedereen.
“Onze voorzitter en gemeenteraadslid
Iedereen herinnert zich zeker nog de fameuze campagne van de schildpad
William
De Windt in de Leirekensweg in
‘Graag Traag’. Hoewel het hier ging over veiligheid in het dagelijks verkeer
Erondegem, een trage weg die onderhouden
en niet direct over charme van de wandelpaadjes, kunnen beide elkaar nochwordt zoals het hoort door onze
tans perfect aanvullen.
groendienst van Erpe- Mere. De N-VA hoopt
samen met u dat er zo nog vele trage wegen
OPENSTELLEN EN TOEGANKELIJK MAKEN
volgen ...in Erpe-Mere.”
Hoe cliché het ook moge klinken, het echte werk begint nu pas. De gemeente
en de provincie hebben zich duidelijk verbonden om samen met de vele vrijwilligers, verenigingen en de vzw Trage
Wegen in het bijzonder, werk te maken van het openstellen, verbinden en toegankelijk maken van deze toch wel bijzondere schat aan wegeltjes.

N-VA-WANDELING
De N-VA organiseert jaarlijks een wandeling in Erpe-Mere en steunt deze actie voluit. We zullen bij onze volgende
wandeling nog maar eens aantonen dat de trage wegen in Erpe–Mere meer dan de moeite waard zijn om bewaard te
blijven en bewandeld te worden.
Extra informatie kan je ook vinden op de gemeentelijke website via de link
www.erpe-mere.be/productgroep.aspx?pg=1470&id=976
OORDOPJES EN PAASEITJES
Recent heeft N-VA Erpe-Mere twee ludieke acties ondernomen met een belangrijke maatschappelijke basisdoelstelling. Aan het NMBS-station van Burst hebben
we aan de reizigers een 1 100 paaseitjes uitgedeeld. Het
station van Burst is nog steeds een belangrijke schakel
in de lokale mobiliteit. Dat wilden we dan ook onder
de aandacht brengen. De bediening van het station
Burst en het aanbod op de spoorlijn Aalst-Burst moet
minstens op hetzelfde niveau behouden blijven.
Een tweede actie was het uitdelen van oordopjes. Gehoorschade is een vaak voorkomend en ernstig probleem. Op het gemeentelijk domein Steenberg, de

toegangsweg naar de Top1000, heeft N-VA Erpe-Mere
oordopjes uitgedeeld om deze problematiek duidelijk
in de kijker te plaatsen. Het feit dat bijna iedereen deze
actie ten zeerste wist te waarderen, maakt het voor ons
geslaagd!
GELE ROZEN
Op 11 juli vieren we de Vlaamse feestdag en bevlaggen
we onze woningen met de leeuwenvlag!
Na het grote succes van vorig jaar gaan we dit jaar opnieuw gele rozen verkopen en hopen er nog meer aan
de man te kunnen brengen. We doen daarom dit jaar
opnieuw ons uiterste best om alle huizen te bezoeken.
Tot 11 juli!

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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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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

