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ERPE-MERE
Verstandig en
verantwoord veranderen
N-VA Erpe-Mere is blij en tegelijk
fier u haar derde huis-aan-huisblad
van dit jaar te mogen aanbieden.

V.U.: Dirk Janssens - Kraaineststraat 88 - 9420 Erpe-Mere - info@n-va.be

De beleidsvoorstellen voor de
komende zes jaar, waar zowel ons
programma als dat van de coalitiepartner in verwerkt zitten, zullen
de beloofde verantwoorde verandering op de rails zetten.
Op basis van deze beleidsvoorstellen wordt nu hard gewerkt aan het
te realiseren programma voor de
komende jaren. Finaal zal er over
gewaakt worden dat de budgettaire
weerslag van dit programma
haalbaar is en blijft voor onze
gemeente. Voor het einde van het
jaar zal programma en budget aan
de gemeenteraad worden voorgesteld. Via dit krantje en via de
sociale media komen we later met
meer details naar jullie toe.
Ik hoop dat we elkaar mogen
ontmoeten op ons whiskycafé dat
plaatsvindt op 23 november 2013
in De Schuur, Polulierenstraat,
Erpe-Mere (Aaigem). We starten
om 21 uur.
Met Vlaamse
groeten

DIRK JANSSENS
Voorzitter
N-VA Erpe-Mere

www.n-va.be/erpe-mere

N-VA CENTRALISEERT BESTUUR VAN GEMEENTE EN OCMW
De Vlaamse overheid én de op pensioenstelling van onze huidige secretaris
bieden onze gemeente de kans om de secretarisfunctie van OCMW en
gemeente samen te voegen en in handen van de huidige OCMW-secretaris te
geven.
Wij willen deze uitgelezen kans niet laten voorbijgaan. We horen meteen bij de
eerste gemeenten in Vlaanderen die tot dit initiatief overgaan. Dat maakt het er
uiteraard niet makkelijker op. Het vraagt heel wat inspanningen om deze beslissing op een correcte manier te nemen.
Dit is een eerste zeer belangrijke stap in een veranderingsproces dat we op onze
gemeente willen doorvoeren.

METAMORFOSE
Hierdoor zal onze organisatie in de loop van deze legislatuur een ware metamorfose ondergaan. Ik hoef jullie niet te vertellen wat voor een kansen deze
beslissing ons biedt naar de toekomst toe. Denken we maar aan de vele dubbele
en/of overlappende functies die er op heden bestaan, aan de aankopen die
kunnen gecentraliseerd worden. Onze diensten secretariaat, personeel, financiën, aankopen, ICT, infrastructuur, enzovoort kunnen, mits de nodige reorganisatie, op elk niveau instaan voor zowel gemeente als OCMW.
Dat alles met één doel voor ogen: de realisatie van één organisatie, met één
overkoepelend management dat instaat voor de leiding van alle diensten ten
behoeve van de bevolking van Erpe-Mere.

ONGELOFELIJKE INSPANNING
Uiteraard is er nog heel wat werk aan de winkel om dat doel te bereiken. Het
vraagt ook een ongelofelijke inspanning van het beheer (administratie) en het
beleid (politiek) om dit alles tot een goed einde te brengen.
De komende jaren gaan heel wat mensen met pensioen.
De vervangingen, wanneer die écht nodig zijn, zullen
moeten gebeuren in functie van onze nieuwe organisatie.
Als schepen van Personeel en Organisatie is het mijn
taak dit proces in goede banen te leiden. Erpe-Mere kan
hiervoor op mij rekenen, aangezien ik sedert 1 juni 2013
mijn taak in de politiek voltijds heb kunnen opnemen.

WILLIAM DE WINDT
Eerste schepen

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Jonge leeuwen
De peilingen voorspelden het,
iedereen verwachtte het, maar wij
konden er enkel van dromen:
de N-VA behaalde bij de
gemeenteraadsverkiezingen
monsterscores over het ganse land.
Ook jongeren drijven mee op de gele
golf van de N-VA, dat is ook in ErpeMere heel duidelijk te zien. Momenteel kunnen jongeren uit Erpe-Mere
terecht bij Jong N-VA kanton Aalst.
Onze afdeling heeft de voorbije
maanden een goeie band opgebouwd
met de jongeren van kanton Aalst.
Het kanton organiseert heel veel interessante activiteiten, maar hoe dan
ook het blijft er onbewust steeds er-

gens een drempel voor onze eigen
jongeren.

op het beleid zodat ook jongeren zich
thuis voelen in onze gemeente.

Daarom richten we heel binnenkort
met een groepje enthousiaste jongelingen onze eigen jongerenafdeling
op. Het belang van jong bloed in een
ploeg mag niet onderschat worden,
ook dat is de kracht van verandering!
Daarnaast is het ook belangrijk dat je
jongeren een verantwoordelijkheid
geeft. In een eigen bestuur kunnen ze
discussiëren over belangrijke lokale
thema’s, acties organiseren; dat
scherpt de politieke interesse aan.

Heb je interesse om onze rangen te
vervoegen of ken je iemand die
geïnteresseerd is? Mail ons op
erpe-mere@n-va.be of geef
een belletje aan
Ellen Elaut
(0496 83 01 53).

We willen onze jongeren een stem
geven, die ook echt door kan wegen

ELLEN ELAUT

Wie krijgt er een punthoofd van het verkeer?
In onze gemeente is een verkeerscommissie geïnstalleerd. Deze commissie formuleert
adviezen in verband met verkeerstechnische problemen. Het grootste deel van deze
verkeerstechnische problemen wordt gemeld door onze inwoners. Andere worden aangereikt door de politie of vinden hun oorsprong in de aanpassing en/of vernieuwing
van onze wegeninfrastructuur.
In de verkeerscommissie zijn alle politieke partijen uit de gemeenteraad vertegenwoordigd. Verder wordt deze commissie aangevuld met een aantal vaste leden zoals de burgemeester, politie-inspecteurs, de bevoegde schepen en het diensthoofd verantwoordelijk voor openbare werken.
De commissie vergadert elke tweede dinsdag van de maanden maart, juni, september en
december.
Worden jullie geconfronteerd met verkeerstechnische problemen of hebben jullie
voorstellen voor de verbetering van de verkeersinfrastructuur (voetpaden, fietspaden,
rijweg)? Laat het ons weten via erpe-mere@n-va.be.

DIRK JANSSENS
Gemeenteraadslid

N-VA op avondmarkt Mere
Op vrijdag 16 augustus was N-VA Erpe-Mere voor het
eerst aanwezig op de avondmarkt in Mere naar aanleiding
van de kermis. Er werden
talloze ballonnen en glaasjes bubbels uitgedeeld
aan geïnteresseerde
voorbijgangers.
We kunnen gerust spreken
van een groot success!

erpe-mere@n-va.be

Onze OCMW-raadsleden stellen zich aan u voor

Prosper De Winter

Benny Van Lierde

Gunther Bracke

Ik ben Prosper De Winter,
gepensioneerd Belgacom-medewerker. Samen met mijn gezin woon ik in
Bambrugge. Al meer dan 12 jaar ben
ik OCMW-raadslid in Erpe-Mere,
een functie die ik nog steeds met
volle overtuiging verder zet.
Bedankt voor jullie vertrouwen!

Mijn naam is Benny Van Lierde en ik
wil mijn best doen om via de OCMWraad het belang van iedereen te behartigen. In het dagelijkse leven heb
ik een computerwinkel waar ik dagelijks in contact kom met vele mensen
met diverse problemen. Door de jaren
leerde ik wel dat politiek echt wel iets
is waar mensen wakker van liggen en
samen met jullie wil ik mij inzitten
voor verandering.

Ik ben van opleiding opvoeder en
ben altijd betrokken geweest bij
verschillende sociale organisaties.
Beroepshalve zet ik mij ook in voor
de zwakkeren in de samenleving,
eerst als straathoekwerker,
nu als begeleider van asielzoekers.
Dit engagement wil ik verder zetten
in onze gemeente.
Daarbij sta ik voor een warm en solidair Erpe-Mere, waar het aangenaam
wonen is voor iedereen, met oog voor
elke inwoner en zijn noden.

N-VA-gemeenteraadslid
ELLEN ELAUT
aan de KMO-zone

Verkoop van KMO-gronden Evenbroekveld gestart

De KMO-zone Evenbroekveld langsheen
de Oudenaardsesteenweg tussen de
spoorlijn en de E40 in
Erpe wordt met ongeveer twee hectaren uitgebreid.

meente Erpe-Mere. Op die manier krijgen kleine bedrijven die nu nog ingesloten zijn in woongebied en geen
uitbreidingsmogelijkheden meer hebben toch de kans om
hun zaak uit te breiden op eigen grondgebied. Dat is een
extra opsteker voor ons lokaal ondernemingsleven, dat
we als gemeente maximaal willen ondersteunen.

Intussen zijn alle infrastructurele werken aan het perceel
klaar. De nutsvoorzieningen worden in de loop van september aangelegd. Na goedkeuring van de verkoopprocedure op de gemeenteraad, gaat de verkoop van de
percelen officieel van start.

In principe kan iedereen een bod doen op een perceel.
Maar om de eigen ondernemingen extra voordeel te
bieden zal hun bod verhoogd worden met 25 procent
bovenop de geboden prijs.

Bedoeling is om de percelen gelegen in deze ambachtelijke zone te verkopen aan KMO’s, bij voorkeur uit de ge-

Geïnteresseerden kunnen bij de gemeente een lastenboek met
alle info aanvragen. Concrete informatie hierover verschijnt in
het infoblad en op de website van de gemeente Erpe-Mere.

N-VA Erpe-Mere nodigt uit
Onze partij organiseert voor het eerst een Keltische avond. Op zaterdag 23 november
kan er gekozen worden tussen twee menu’s: gebakken zalm (18 euro) of karbonade
van Iers rund met Guinness (16 euro) met knapperige pangroenten en gebakken
aardappelen.
Bij een streepje Keltische muziek kunnen jullie na de maaltijd vanaf 21 uur ook nog
genieten van acht verschillende whiskysoorten, Irish coffee, Bailey’s en Guinness in
een heus whisky-café. Dit alles wordt u geserveerd aan zeer democratische prijzen.
Plaats van het gebeuren is de schuur bij Jan en Alma, Populierenstraat 15 in Aaigem.
Alvast een avond om nu al te noteren in de agenda! Kaarten kunnen nu al gekocht
worden via de leden van N-VA Erpe-Mere of via dirk.janssens@n-va.be.

www.n-va.be/erpe-mere
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Siegfried Bracke bezoekt alle provincies.
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11 september om 20 uur
DILBEEK - CC Westrand
gastspreker: Ben Weyts
we
elkomstwo
oord: Willy Segers

4 ok t obe r om 2 0 u u r
LE U V E N - H e t D e p o t
gastspreker: Ben Weyts
welkomstwoord: Theo Francken

13 september om 20 uur
B R U SS E L - D e M a r k t e n
gastspreker: Karl Va
anlouwe
welkomstwo

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