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We zijn er klaar voor!
Het doet ons deugd wanneer we in diverse publicaties lezen dat tijdens de voorbije zes jaar goed werk werd
geleverd in onze gemeente. Het klopt dat, onder impuls van de kracht van Verandering, heel wat werd
gerealiseerd of in de steigers staat. Dit gebeurde in perfecte samenwerking met onze coalitiepartner. De N-VA
is er echter van overtuigd dat in Erpe-Mere nog veel kan veranderd of verbeterd worden. Dat maken we op
uit de berichten van onze medeburgers die ons bereiken. En inderdaad: het moet sneller, beter en grondiger.
Daarom, zonder vooruit te lopen op ons verkiezingsprogramma, nu al enkele ideeën die ons bezighouden:
Organisatie

Een nog betere en vlottere dienstverlening in het gemeentehuis
waar een ombudsman/-vrouw klachten van burgers registreert en
professioneel afhandelt binnen aanvaardbare tijdslimieten.

Inspraak

We streven naar een gemeente waar de burger centraal staat.
Waar de burger meer inspraak krijgt bij belangrijke beslissingen.

Sociaal beleid

Zoals in de vorige editie van dit blad reeds aangekondigd zal
meer aandacht gaan naar mensen die het moeilijk hebben in onze
maatschappij. Hun integratie in het sociale weefsel is belangrijk.

Milieu en klimaat

Erpe-Mere moet een BEN-gemeente worden (Bijna Energie
Neutraal).

Veiligheidsbeleid

Ook een landelijke gemeente wordt geconfronteerd met criminaliteit. Verdere ondersteuning van de lokale politie is dan ook
aangewezen.

Verkeersveiligheid

Meer aandacht voor de zwakke weggebruikers door een belangrijke verbetering van de fiets- en voetpaden. Zo kunnen kinderen
alleen naar school wandelen of fietsen zonder hun leven te
riskeren.

Financiën

Bestendigen van het beleid dat we zes jaar hebben gevoerd. Onze
kinderen en kleinkinderen opzadelen met schulden is niet onze
stijl.

Vrije tijd

Investeringen in sport en cultuur intensifiëren zodat iedereen
aan bod komt in zijn/haar discipline.

Economie

Lokale economie verder uitbouwen zodat werk in eigen streek
een realiteit wordt. Dit met oog voor het groene karakter van
onze gemeente en het bewaren van evenwichten.
Kortom: SAMEN met U willen we verder bouwen aan een veilig
en welvarend Erpe-Mere waar het goed is om te leven. We zien
elkaar zeker tijdens de komende verkiezingscampagne.
Intussen wensen we iedereen een deugddoende vakantie toe.

Onze mensen:
Schepenen: William De Windt (voorzitter en schepen) en Reinold De Vuyst
Gemeenteraadsleden: Gina De Brouwer, Rika Baeyens en Miep van Melkebeke
OCMW-raadsleden: Prosper De Winter, Tom De Windt en Liliane Van Den Eynde
Bestuursleden: Eric Verbustel, Jean-Pierre Van Impe, Jo Brondeel, Wesley Casteleyn, Marc
De Sutter, Gerda Van Steenberge, Jurgen Lauwers, Peter Van Der Elst en Alfons De Leeuw

Veilig thuis in een welvarend Erpe-Mere
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Afscheid van Rie Van den Broeck

Gemeentelijk wagenpark milieuvriendelijker

Een ‘sluiterke’ en de rekening …

Met de recente bestellingen zal de volledige vernieuwing van ons gemeentelijk wagenpark dit jaar nog
een feit zijn. Deze zes wagens zullen alle rijden op CNG (Compressed Natural Gas), of makkelijker
gezegd aardgas.

Dat zijn de legendarische woorden die ‘onze’ Rie altijd
gebruikte wanneer we na een vergadering of een gemeenteraad onze laatste bestelling plaatsten in de
cafetaria Steenberg.
Rie Van den Broeck, onze fractieleider, is verhuisd naar
Frankrijk: Saint-Martial-sur-Isop (Limousinstreek) samen
met zijn vrouw Marleen. Ze kochten er een boerderij met
vijf hectare weiland voor hun paarden. Een droom die
werkelijkheid werd, zegt Rie zelf.
Rie had zijn dierenartspraktijk in de schaduw van de
Kruiskoutermolen in Mere. Hij combineerde dit met een
job als keurder in een slachthuis. Wie Rie en Marleen wil
bezoeken neemt contact op via chezbardu@gmail.com. Er
is een ‘gîte’ met drie slaapkamers.

Late roeping

Hij werd vrij laat politiek actief, maar onmiddellijk bij zijn
eerste aantreden in 2012 werd hij rechtstreeks verkozen tot
gemeenteraadslid. Politiek was een wereld die hij nog niet
kende. Binnen de kortste keren echter werkte hij zich in en
werd fractieleider van N-VA Erpe-Mere.
Gina De Brouwer volgt hem op als fractieleider en Miep Van Melkebeke als gemeenteraadslid. N-VA Erpe-Mere dankt Rie van
ganser harte voor zijn tomeloze inzet. Rie, we zullen je missen, voor je klare kijk en rake analyses. We wensen jou en Marleen
heel veel zonnige dagen. Geen vaarwel maar tot ziens in jouw B&B.

De voertuigen zijn milieuvriendelijk, hebben een zeer lage
uitstoot en zelfs in vergelijking met elektrische voertuigen
scoren ze zeer goed. De tests die je daarover kan vinden op
het internet zijn duidelijk.

Nieuw tankstation

Voorlopig tanken we nog in het gemeentemagazijn met een
‘traag-vul-systeem’, maar ook dat zal hoogst waarschijnlijk
veranderen. Er loopt een aanvraag voor een nieuw tankstation mét CNG in Erpe-Mere. Het openbaar onderzoek is
zo goed als afgerond.
Na realisatie zullen ook onze inwoners op termijn kunnen
overschakelen op een milieuvriendelijke brandstof. De luchtkwaliteit in Erpe-Mere kan er alleen maar op verbeteren. De
N-VA maakt er een zaak van: milieuvriendelijk, prijsbewust
en efficiënt.

Reserveer nu al in je agenda
Zondag 23 september, eetfestijn Sint-Annazaal Bambrugge. Kaarten bij alle bestuursleden.

Lopen voor het goede doel

Marc De Sutter

Op zondag 22 april 2018 ging in Antwerpen het grootste sportevenement van Vlaanderen door. Meer dan 40 000 sportievelingen liepen er de
Antwerp 10 Miles & Marathon. Wie zich inschreef onder de vlag van N-VA Stad
Antwerpen deed dit niet enkel voor het eigen prestige, maar haalde tevens centjes
op voor het Berrefonds, de vzw die nazorg en steun op maat biedt aan families
geconfronteerd met het verlies van een kindje.

Marc loopt mee

N-VA Erpe-Mere stuurde Marc De Sutter, bestuurslid en communicatieverantwoordelijke, die al heel wat loop- en wandelkilometers voor het goede doel op zijn
teller heeft staan.
Ook voor Marc, nochtans een ervaren sporter, maakte de uitzonderlijke warmte
er een beproeving van. Pas na heel wat puffen werd de eindmeet gehaald. Al die
zweetdruppels werden echter snel omgetoverd in pure trots wanneer de N-VA het
mooie bedrag van 25 000 euro kon overhandigen aan het Berrefonds. Proficiat aan
alle deelnemers met hun uitstekende sportieve maar bovenal warme prestatie!

erpe-mere@n-va.be

Veilig thuis in een welvarend Erpe-Mere

Marc De Sutter, bestuurslid en
communicatieverantwoordelijke
van N-VA Erpe-Mere, liep de
10 Miles van Antwerpen.

www.n-va.be/erpe-mere

Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen
Wij zijn thuis in Oost-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest,
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Oost-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Oost-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

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 Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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

/

/

