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ERPE-MERE
N-VA Erpe-Mere
wenst u een gezond,
gelukkig en inspirerend

2015

ZELF DE VERANDERING ZIJN
In de eerste plaats wil ik u in
naam van ons volledige N-VAbestuur een voorspoedig maar
vooral gezond 2015 toewensen.
We hebben ongeveer een derde
van de gemeentelijke legislatuur achter de rug. We zetten
alles in het werk om, in goede
verstandhouding met onze coalitiepartner, Erpe-Mere voor
haar inwoners zo aangenaam
mogelijk te maken.

WEERSTAND
ZONDAG

12

Noteer nu al in
uw agenda:
N-VA Erpe-Mere
houdt haar
jaarlijkse eetfestijn op zondag
12 april. Meer info volgt.

V.U.: Dirk Janssens - Kraaineststraat 88 - 9420 Erpe-Mere - erpe-

APRIL
2015

Waar verandering nodig is, voeren wij die door. We weten dat
veranderen soms weerstand oproept. Dat is begrijpelijk en menselijk. We houden er niet van om de zaken om te
gooien, om dingen te veranderen. “Ach, moet dat wel? Het loopt toch niet zo
slecht?”, hoor je dan vaak.

NIEUWE WEGEN BEWANDELEN
Mensen verlaten niet graag de begane paden en kiezen er dikwijls voor alles bij
het oude te laten. En toch! Wij alvast vinden het boeiend en pittig om dingen door
een andere bril te bekijken en nieuwe wegen te bewandelen.

MOED EN LEF
En soms is verandering ook gewoon nodig. Dat vergt moed en zelfs lef. Maar dat
schrikt ons niet af. Verandering houdt ons ook jong, toch? Mahatma Ghandi verwoordde het als volgt : “Wees de verandering die je in de
wereld wil zien gebeuren!”

www.facebook.com/pages/N-va-ErpeMere

Geef toe, dát is pas een uitdaging. Zelf die verandering
zijn en ze mee uitdragen. Engagement voor onze gemeenschap en de wil tot verandering: dat zijn mijn wensen
voor u.

https://twitter.com/NVAErpeMere
www.n-va.be/erpe-mere

www.n-va.be/erpe-mere

DIRK JANSSENS
N-VA-voorzitter
Erpe-Mere

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Budget in evenwicht en ruimte om te investeren
Erpe-Mere heeft voor de derde keer
op rij een budget in evenwicht. Daarnaast investeren we dit jaar 6 miljoen
euro. Er komen geen extra belastingen en we gaan geen extra leningen
aan. Voorlopig volstaan de eigen
middelen om dit alles te financieren.
De tering naar de nering blijft nochtans onze doelstelling.
Ondertussen investeerde de ICTdienst verder in de broodnodige aanpassingen van het informaticanetwerk,
daalde het budget ‘personeel’
voor de eerste
maal substantieel, werd het
wagenpark aangepast aan de
economische en
ecologische
WILLIAM
DE WINDT
noden van vanEerste schepen
daag en nemen

we alle gebouwen onder handen op
vlak van energieverbruik door slimme
investeringen in isolatie, nieuwe verlichting en aangepaste verwarming.
Daarenboven is de aanbesteding voor
het kunstgrasveld op Steenberg rond,
is onze planning rond interne en externe communicatie afgerond en verschijnen achtereenvolgens ons nieuw
logo, nieuw infoblad, nieuwe stijl in de
loop van 2015. Alle diensten zijn uitgerust om betalen met de kaart toe te
laten. Gedaan met het grijzemuisgehalte van Erpe-Mere.

Met respect voor het budget
Er is dus al heel wat gebeurd de voorbije twee jaar. En telkens met respect
voor het budget. Zo hoort het ook. Dat
we met eigen middelen werken en
geen extra leningen aangaan kunnen
we alleen maar toejuichen. Sommigen
beweren dat lenen interessant is nu.
Het klopt dat de rentevoeten laag

staan, maar het zou onverstandig zijn
alleen daarom te gaan lenen. Lenen
kost altijd geld.

Geen fantasietjes
De geplande investeringen moeten ons
toelaten ons patrimonium volledig in
orde te zetten, onze wegen te onderhouden en waar nodig te vernieuwen.
Sommigen onder ons noemen het
graag de kracht van verandering. Ik
noem het ook graag de kracht van het
gezond verstand. Samen met onze coalitiepartner doen we er alles aan om
de hoogste noden van onze gemeente
op een financieel gezonde manier aan
te pakken. We behoeden onze gemeente voor fantasietjes, en zorgen ervoor dat elke Erpemerenaar, jong of
oud, ziek of gezond, arm of rijk,
kortom iedereen kan rekenen op ErpeMere, zodat ze met een warm gevoel
kunnen zeggen: In Erpe-Mere is het
aangenaam leven voor iedereen!

Windturbines in Erpe-Mere, hopelijk waait het over!
Om de wildgroei aan aanvragen voor het
plaatsen van windturbines tegen te gaan,
is de provincie Oost-Vlaanderen gestart
met de opmaak van een Provinciaal
Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarin voorkeurszones werden geselecteerd. De
N-VA stemde tegen, want verzet zich
tegen elke mogelijke inplanting van
windmolens ten noorden van de E 40 op
ons grondgebied.
De Windkouter tussen Vlekkem en Vlierzele zou oorspronkelijk gespaard blijven
doch werd alsnog geselecteerd omdat
Aalst zich verzette tegen de inplanting
van windturbines op de Siesegemkouter
(Aalst heeft daar andere plannen). Zo is
men teruggekeerd naar de Windkouter.
Die is van alle zoekzones de minst geschikte, gezien de zonering (landschap-

pelijk waardevol agrarisch gebeid) maar
vooral omdat zelfs met zware ingrepen
in het landschap de hinder voor de
woonkern van Vlekkem niet kan milderen.
REINOLD DE VUYST
Schepen

tal stuks ten zuiden van de autostrade
zou eventueel moeten kunnen, maar niet
de inplanting van een veelvoud ervan,
verspreid langs twee zijden en tot op 150
meter van Vlekkemdorp. Dat nooit!

Alleen stilte van de wind
Een inplanting naast een autostrade lijkt
aangewezen, maar niet wanneer daardoor een woonkern wordt omsingeld.
Een lijnvormige inplanting van een drie-

Om deze redenen en omdat er geen
draagvlak is voor een dergelijke inplanting en gezien het gebrek aan inspraak en
tegensprekelijk debat, hebben de N-VAprovincieraadleden op 17 december
laatstleden, tegen de definitieve
vaststelling het PRUP gestemd.
N-VA Erpe- Mere zal zich steeds
verzetten tegen elke mogelijke
inplanting ten noorden van de
E40, waar alleen de stilte van de
wind mag heersen.

erpe-mere@n-va.be

Sterretjes aan de hemel
Wanneer een kind sterft, zorgt dit voor heel wat verdriet
en ongeloof binnen de familie en de naaste omgeving.
Minder opvallend maar even schrijnend is het verlies van
een ongeboren kindje. Toch is het ook voor deze ouders
belangrijk dit verlies waardig te kunnen dragen en het
een plaats te kunnen geven.

Op een sterretjesweide
kunnen ouders hun
overleden ongeboren
kindje een persoonlijk
plekje geven

Recent werd een decreet gewijzigd waardoor alle doodgeboren kindjes, ongeacht de duur van de zwangerschap, begraven of gecremeerd kunnen worden. Dit was vroeger
anders. Nu hebben ouders de keuze uit een sterretjesweide,
een begraving of een crematie.
Momenteel beschikt de gemeente Erpe-Mere niet over een
sterretjesweide. Een sterretjesweide is een plaats op het
kerkhof die speciaal wordt gereserveerd om levenloos geboren kindjes te herdenken.
De N-VA is zeker voorstander van zo’n herdenkingsplaats
op (een van) onze begraafplaatsen. Ook wanneer ouders
niet kiezen voor begrafenis of crematie, moet het afscheid
waardig kunnen verlopen. Op een sterretjesweide kunnen
ouders hun kindje een persoonlijk plekje geven: met een

mooi sterretje op een ijzeren staafje.
Ouders kunnen zelf kiezen of ze
hun kindje een naam geven, enkel
een datum vermelden, of gewoon
‘mijn engeltje’ op het sterretje zetten.

ELLEN ELAUT
gemeenteraadslid

OCMW-maaltijdbedeling: nieuwe partner, meer keuze
Het voorbije jaar werd de OCMW-maaltijdbedeling toevertrouwd aan een andere traiteur. De
omschakeling vergde wel wat aanpassingen, maar uiteindelijk verliep alles vlot.
Met de keuze voor de huidige traiteur hebben we enerzijds een aanzienlijke besparing kunnen
doorvoeren en anderzijds voor onze klanten een extra service naar individuele maaltijdkeuze
gerealiseerd.
BENNY VAN LIERDE
OCMW-raadslid

Van deze extra service wordt dan ook veelvuldig gebruik gemaakt!
We kunnen hier dus spreken van een geslaagde nieuwe samenwerking.

Huis van het kind
Het gemeentebestuur maakt de nodige budgetten vrij om in 2015 het
prachtige oude gemeentehuis van
Erpe in ere te herstellen en volledig
om te vormen tot een tweede thuis
voor alle kinderen. Het “Huis van
het kind” is niet alleen een gebouw,
het is een Vlaams project dat veel
verder gaat.
Zo behoudt Kind en Gezin er haar
activiteiten. Voor de kleuters en de
jeugd lanceren we nieuwe initiatieven. De dienst Jeugd en Sociale
Zaken zullen zowel op cultureel,

www.n-va.be/erpe-mere

sportief, educatief als creatief vlak de
handen in elkaar slaan om kinderen
een tweede (t)huis te bezorgen, waar
elk kind altijd welkom is.
Hier krijgt
elk kind in
Erpe-Mere
een tweede
thuis

GINA DE BROUWER
Gemeenteraadslid

Uiteraard betrekken we alles en iedereen die met kinderen en jeugd
bezig zijn. Denken we maar aan de
onthaalouders, de jeugdbewegingen,
het jeugdhuis, onderwijs, enzovoort.
Al deze actoren blijven we natuurlijk
verder steunen in hun eigen werking, De N-VA wil met coalitiepartner CD&V in Erpe-Mere naast een
toffe seniorenwerking
ook een prachtige kinderwerking organiseren. Laat het Huis van
het kind daar een
prima start van zijn.

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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