NOTEER NU AL IN JE AGENDA
27 mei om - 15 uur: Wandeling voor verandering - Gasthof Kapelhof Erondegem
11 juli: Met de ijskar door Erpe-Mere (14 uur) en Vlaams feest in ‘t Hofschuurke in Mere (18 uur)
17 augustus - 19 uur: De N-VA trakteert op de avondmarkt in Mere
23 september - 12 uur Eetfestijn - Sint-Annazaal Bambrugge
Zoals jullie zien zijn we klaar om erin te vliegen. We hopen jullie te mogen begroeten op deze
activiteiten en heten jullie nu al hartelijk welkom.
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De laatste rechte lijn
Op 14 oktober kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Alle partijen zijn druk bezig met het samenstellen van hun kieslijst. Ook N-VA
Erpe-Mere is volop bezig met het invullen van de laatste plaatsen. Het is voor iedere partij een belangrijke opdracht om de juiste
vrouwen en mannen op haar lijst te krijgen. Ondertussen ook nog eens zorgen voor een juiste mix van jong en oud, man en vrouw,
verkozenen en nieuwkomers. Daarbij nog kijken of alle deelgemeenten voldoende aan bod komen.
Een serieuze oefening, maar we zijn ervan overtuigd dat de lijst die uiteindelijk wordt voorgelegd aan al onze leden in de maand juni,
met een grote meerderheid zal worden goedgekeurd. In ons volgende N-VA-blad stellen we jullie de volledige lijst voor waarmee we
naar de verkiezingen trekken.
We zijn vastberaden en willen net zoals zes jaar geleden een prachtig resultaat neerzetten. Met een vernieuwd bestuur en William
De Windt als nieuwe voorzitter zullen we verder timmeren aan de weg naar verandering voor Erpe-Mere.
De voorbije jaren werden heel wat zaken gerealiseerd onder impuls van de N-VA en veel projecten staan ondertussen in de stijgers.
De Verandering werkt.
Het bestuur van N-VA Erpe-Mere
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 esley Casteleyn
W
Verantwoordelijke webstek en
sociale media, Bambrugge
Tom De Windt
Bestuurslid, Erondegem
Jo Brondeel
Penningmeester, Erondegem
Prosper De Winter
Bestuurslid, Bambrugge
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E ric Verbustel
Ondervoorzitter, Erpe
Jean-Pierre Van Impe
Secretaris, Mere
William De Windt
Voorzitter, Erondegem
Alfons De Leeuw
Bestuurslid, Mere
Gerda Van Steenberge
Bestuurslid, Aaigem

Veilig thuis in een welvarend Erpe-Mere
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 ina De Brouwer
G
Fractieleider, Bambrugge
Liliane Van Den Eynde
Bestuurslid, Erondegem
Rika Baeyens
Bestuurslid, Bambrugge
Reinold De Vuyst
Bestuurslid, Aaigem
Marc De Sutter
Communicatieverantwoordelijke
Mere
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 ie Van Den Broeck
R
Bestuurslid, Mere
Jurgen Lauwers
Bestuurslid, Erpe
Peter Van der Elst
Bestuurslid, Erpe
 arc, Rie, Jurgen en Peter
M
ontbreken op de foto.
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N-VA pakt armoede aan door samenwerking

Verdoken armoede: ook in onze gemeente
Uit alle statistieken komt duidelijk naar voren dat Erpe-Mere een welvarende gemeente is waar het
goed is om te wonen. We halen in de regio het hoogste gemiddelde inkomen. Er is een dynamisch
verenigingsleven en we hebben iets te bieden op cultureel- en sportief gebied. Maar niet iedereen in
Erpe-Mere is even welvarend. Ook bij ons bestaat er armoede, vaak verdoken. Mensen hebben het
moeilijk om daarmee naar buiten te komen. Aan buren en vrienden zeggen dat je het moeilijk hebt om
de eindjes aan elkaar te knopen, is immers niet gemakkelijk.
In ons land is de armoedegrens bepaald op 1 083 euro per
maand voor een alleenstaande en 2 274 euro per maand voor
een huishouden met twee volwassenen en twee kinderen.
14,9 procent leeft onder deze drempel. Gebeurtenissen zoals
ziekte, ongeval of echtscheiding verhogen het armoederisico.
De meest kwetsbare categorie zijn alleenstaande moeders
met kinderen.
Zowel op nationaal, regionaal als gemeentelijk niveau moedigt men mensen die het moeilijk hebben aan om deel te
nemen aan het sociale leven. Toch zijn juist zij het die steeds
weer uit de boot vallen. Niet alleen om financiële redenen.
Meestal kennen ze ook de weg niet naar bestaande ondersteunende maatregelen.

Samenwerken en oplossingen aanreiken

Het is daarom belangrijk dat alle betrokken actoren niet op
hun eigen eiland werken, maar samen deze problematiek
erkennen en oplossingen aanreiken. De N-VA wil daarvoor
inzetten op:
 Onderwijs. Een diploma is belangrijk voor het doorbreken
van de vicieuze cirkel waarin kinderen van generatiearmoede gevangen zitten.

 Welzijn. Goede kinderopvang om werk en gezin te

kunnen combineren.

 Economie. Aangepast werk voor mensen die in het

gewone circuit hun draai niet vinden.

 Openbaar vervoer. Niet iedereen kan zich een auto

veroorloven.

 Het Sociaal Huis. Begeleiding, niet alleen in het budget-

beheer, maar vooral bij het zoeken naar mogelijkheden die
leiden naar persoonlijke ontplooiing.
 Privépartners zoals welzijnsschakels. Zij zijn de ideale
partner om de overheidsdiensten dichter bij de doelgroep te
brengen.
 De gemeente. Zij moet alle partners samenbrengen en nagaan
hoe we deze kwetsbare groep
meer bij het openbare leven
kunnen betrekken.
Alleen door samen te werken kan
men resultaten behalen. N-VA
Erpe-Mere zal dit dossier van
dichtbij opvolgen. We zijn er voor
iedereen.

Gerda Van Steenberge,
bestuurslid

Leopoldine Leemans hartelijk in de bloemetjes gezet
Al sinds 1961 is Leopoldine Leemans actief in het verenigingsleven van Bambrugge. Daarom kon de Week
van de Vrijwilliger van 3 tot 11 maart niet mooier ingezet worden dan met een prachtig boeket bloemen
voor haar jarenlange inzet.
Gina De Brouwer, Reinold De Vuyst, Leopoldine
Wie is Leopoldine Leemans?
W
 as dertig jaar voorzitter van OKRA Bambrugge, waarna ze de

Leemans, William De Windt en Wesley Casteleyn.

fakkel doorgaf aan Bernadette Roels uit Burst.

 Was zeer actief in Ziekenzorg (nu Samana) en KVLV (vormings-

werk).

 A ltijd begaan met de toekomst.

 Blikt met veel plezier terug op de vriendschap en dank die ze altijd

gekregen heeft.

 K ijkt tegelijk ook graag vooruit, ook al is ze 88.

De toekomst van Erpe-Mere wordt gedragen door toonbeelden zoals
Leopoldine. Daarom draagt N-VA Erpe-Mere mensen die, net als zij, begaan zijn met het verenigingsleven en elke dag bijdragen aan
een warm, sociaal Erpe-Mere, een warm hart toe.

erpe-mere@n-va.be
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Gelijke tussenkomst in energiekosten
jeugdbewegingen
Jeugdbewegingen liggen de N-VA zeer nauw aan
het hart. Onze mandatarissen waren bijna allemaal zelf lid van een jeugdbeweging. En dat blijft
je bij, een leven lang. Als schepen van Financiën
kwam William De Windt tot de vaststelling dat
er een grote ongelijkheid bestond in het betalen
van energiekosten tussen de verschillende
groepen. “Een complete verrassing. De N-VA
zoekt nu naar een uniforme benadering voor
alle jeugdbewegingen.”
William De Windt stelde vast dat sommige jeugdbewegingen betaalden voor energiekosten en andere dan weer niet.
Blijkbaar was de toestand historisch scheefgegroeid. “Samen
met onze coalitiepartner gaven we de jeugdraad opdracht te
zoeken naar een uniforme benadering voor alle groepen.”
De jeugdraad leverde prima werk. “We zijn blij te kunnen
aankondigen dat alle jeugdbewegingen voortaan een tussenkomst krijgen in de energiefactuur”, zegt William.
Alle jeugdbewegingen worden binnenkort uitgenodigd om
hun energieonkosten mee te delen aan de gemeentelijke

dienst financiën. Die zal na nazicht
samen met de dienst jeugd 70 procent
van het totale bedrag terugbetalen.
De overige 30 procent moeten ze zelf
betalen.
Erpe-Mere draagt zorg voor al zijn
jeugdbewegingen.
De Verandering werkt, zoveel is
zeker.

William De Windt,
schepen van Financiën

Veilig sporten op kunstgrasvelden Steenberg
Een jaar geleden ontstond ongerustheid over
voetbalvelden met kunstgras. De rubberkorrels die daarop liggen, zouden een
bedreiging voor de gezondheid vormen door
de aanwezigheid van chemische stoffen.
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters
meldde dat eigenaars van kunstgrasvelden
hun rubberkorrels konden laten onderzoeken
op kosten van de bandensector. De korrels
worden namelijk gemaakt van fijngemalen
autobanden.
Het voorbije jaar werden zo 102 velden gecontroleerd
door Recytyre/SGS, leert navraag op het kabinetMuyters. Onze kunstgrasvelden op Steenberg waren
daarbij.

De kunstgrasvelden
op Steenberg vormen
geen gevaar voor de
gezondheid.

Uit de tests blijkt dat al deze velden voldoen aan de Europese wetgeving rond chemische stoffen. Er kan dus veilig gesport worden.
Bronnen: De Standaard en de Gemeentelijke Sportdienst Erpe-Mere
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De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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