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Gemeenteschool Erondegem krijgt
2,65 miljoen euro

Nieuwe lente,
nieuw geluid
In dit lentenummer willen we even
onze realisaties toelichten, want
de N-VA zat niet stil en wil vooruit
met onze mooie gemeente.
Neem alvast ook uw agenda bij
de hand en noteer dinsdag 11
juli en zondag 17 september met
stip. Meer info over wat er zal
gebeuren op deze twee data vindt
u in dit huis-aan-huisblad.
Nog voor de zomervakantie
brengen we graag een nieuw
huis-aan-huisblad uit. Hiermee
informeren we jullie over het
reilen en zeilen in onze gemeente.
En ook u kan ons hierbij helpen.
Heeft u opmerkingen, wil u iets
kwijt of kunnen we voor u iets
doen? Laat het ons weten: bel,
mail, schrijf of tweet ons.

Reinout Janssens
Affdelingsvoorzitter
Hammersweg 11
9420 Erpe-Mere
reinout.janssens@n-va.be
0495 87 40 69

Een nieuwe gemeenteschool in Erondegem realiseren tegen volgend
schooljaar was een hele uitdaging voor onze gemeente. Maar de laatste
inspecties wezen op de noodzaak ervan. De oude school is bijna honderd jaar oud en rekening houdend met het groeiend aantal leerlingen
moest er gekozen worden voor een grondige verbouwing of nieuwbouw.

Uiteindelijk bleek nieuwbouw de beste oplossing. Er zal ook een polyvalente ruimte
komen zodat verenigingen er nog altijd
terecht kunnen voor allerhande activiteiten. Wij volgen hiermee het standpunt
van de Vlaamse Regering, die benadrukt
dat schoolgebouwen ook voor andere activiteiten moeten aangewend worden.
Voor de dorpskom van Erondegem is het
wennen. Café De Klok, het huis van Mareels en de woning van Strobbe maakten
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al plaats voor appartementen. Opnieuw
verdwijnt er nu een monument om plaats
te maken voor de nieuwe school. De
heemkundige kring is bezig met het
verzamelen van foto’s uit de tijd van
toen van de oude gemeenteschool.
De generaties die school liepen in de
jongensschool zullen met pijn in het hart
een stukje Erondegemse geschiedenis
zien verdwijnen.
Maar niet getreurd: er komt een nieuwe
school in de plaats, waar de jeugd van nu
de volgende honderd jaar kennis kan
opdoen en de basis leggen voor hun
toekomst. We wensen ze alvast veel succes.
William De Windt
Eerste schepen
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Inleefdag bij ILVA
Op vrijdag 24 maart ging gemeenteraadslid Dirk Janssens op inleefdag
bij ILVA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu.
5 uur

De wekker gaat. Voor mij nog midden in
de nacht, maar ik spring uit bed, maak
mijn boterhammen klaar en trek mijn
kleren aan. Deze keer geen jeansbroek en
hemd, maar goed zichtbare ILVA-kledij.

5.30 uur

aan een hoog tempo: van de vrachtwagen
springen, zakken opnemen en in de laadbak gooien en terug op de vrachtwagen
springen.

9 uur

Even pauzeren om een boterhammetje te
eten. Wel snel, want Hans is alweer klaar
om te vertrekken.

Erembodegem wordt stilaan wakker en
daar krijg ik mijn eerste opdracht in het
ILVA-depot. Samen met Chris, een IL12 uur
VA-medewerker, de PMD-zakken ophalen. Lunchtijd. Iets langer pauzeren, maar
Chauffeur Hans komt ons ophalen en we
Hans is ongeduldig en wil verder werken.
rijden richting Ninove. Het is zwaar werk

Welkom, Liliane…

OCMW-raadslid Liliane Van Den Eynde
zich al jaren in voor onze derde
leeftijd. De raad zorgt voor een
aanbod van sport en ontspanning, amusement en ze organiseren ook uitstappen. Als nieuw
OCMW-raadslid krijgt ze de kans
om haar verder in te zetten voor
de gemeente. Zo kan ze de belangen van de inwoners op sociaal
vlak nog meer behartigen.

Voortaan verkeersveilig
Hazelbeek
Op 1 januari 2012 werd in heel Erpe-Mere
een maximumsnelheid van 50 km/u ingevoerd. Uitzonderingen waren de gewestwegen Gentsesteenweg, Leedsesteenweg en
Oudenaardsesteenweg waar een maximum van 70 km/u van toepassing is. Een
tweede uitzondering was Hazelbeek, dat de
verbinding Mere-Aaigem maakt en waar u
ook 70 km/u mag rijden. De gemeentelijke
verkeerscommissie was van oordeel dat dit
onlogisch was en adviseerde 50 km/u. Het
bestuur volgde dit advies zodat daar nu ook
de algemene regel van 50 km/u geldt. “Deze
maatregel verhoogt de verkeersveiligheid
en bijkomend kunnen opnieuw een aantal
verkeersborden weggenomen worden”, zegt
gemeenteraadslid Mia Mertens.

erpe-mere@n-va.be

16 uur

4,2 ton PMD hebben we verzameld. Een
bomvolle vrachtwagen PMD! Dat merk
je pas wanneer de wagen gelost wordt bij
terugkeer in Erembodegem.

En welkom, Rika!

“Het OCMW en de gemeente
kunnen op mij rekenen.”

Na een lange loopbaan bij Bpost,
koos Liliane ervoor om volledig
te gaan voor de politiek. Het
N-VA-programma sluit zeer goed
aan bij haar persoonlijke overtuiging en ze wil mee zorgen voor
verandering. Volgens haar mag er
gerust wat meer kleur komen in
de grijze, politieke wereld. Als lid
van de seniorenraad zet Liliane

“Ik doe mijn hoed af voor de medewerkers
van ILVA. Bedankt Hans en Chris voor deze
schitterende ervaring”, gemeenteraadslid
Dirk Janssens.

Op 7 februari 2017,
uitgerekend op de dag
dat haar kleinzoon
Warre op de wereld
kwam, legde Rika
de eed af als nieuw
gemeenteraadslid.
Hiervoor was ze
OCMW-raadslid.
Het voltallig N-VA-bestuur en alle N-VA-leden van Erpe-Mere
wensen haar succes
in de uitoefening van
haar mandaat.

Noteer nu al
in uw agenda
Kaarten nu al verkrijgbaar
bij al onze bestuursleden.

Zet uw schouders
onder N-VA Erpe-Mere
Wilt u ook graag de toekomst van ErpeMere mee vorm geven? Neem dan zeker
contact op met ledenverantwoordelijke
Mia Mertens.
0477 69 43 87
mia.mertens@n-va.be

EETFESTIJN

Zondag
17 september
2017
Alle info vindt u op
www.n-va.be/erpe-mere
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Naar versmelting van gemeente en OCMW
Volgens de laatste decreten zal het OCMW volledig ingekapseld worden in de gemeente tegen de volgende
bestuursperiode. Al van in het begin van de bestuursperiode heeft Erpe-Mere hiervoor flink wat stappen
ondernomen.
Zo verdwenen er een aantal functies. Onze secretaris gaf als een
van de eersten het voorbeeld om twee functies op zich te nemen.
En met succes. Verder zorgt het economaat ervoor dat men voor
aankopen voor beide organisaties één en dezelfde leverancier
zoekt wat de aankoopprijzen automatisch drukt.

Maar met de ervaring die we nu al opgedaan hebben, mag dat
geen probleem vormen. Zo zie je maar dat de Kracht van Verandering schuilt in een aaneenschakeling van verschillende kleine
dingen die op termijn grote zaken mogelijk maken zoals een
fusie van gemeente en OCMW.

De personeelsdiensten werden samengevoegd en verschillende taken die dubbel gedaan werden, worden nu op één plaats
uitgevoerd. Een efficiëntieoefening die kan tellen. De twee
dienstenondernemingen werden in één bureau samengebracht
wat resulteert in een betere samenwerking tegenover vroeger.
Het bureau dat dus vrijkwam, huisvest onze stafmedewerker
veiligheid. Alweer een besparing. In een volgende fase worden de
financiële diensten samengevoegd. Dit zal ook nieuwe afspraken
vergen en de nodige verschuivingen teweeg brengen.

Tom De Windt
OCMW-raadslid

Pastorie te koop

Vlaanderen feest!

Bij het begin van de huidige bestuursperiode werd afgesproken dat er drie
pastorieën (Bambrugge, Aaigem en
Burst) verkocht zouden worden. Nu de
verkoop van Aaigem zo goed als rond
is kan de verkoop in Burst opgestart
worden. Allemaal netjes binnen de termijn 2012-2018 en heel waarschijnlijk
boven de gebudgetteerde waarde.

Hangen jullie ook het beest uit op 11 juli?

Dan blijven er nog drie pastorieën over. Mere,
die we kunnen bestempelen als hoofdpastorie waar pastoor Jan woont. Erondegem, waar
pastoor Patrick is gehuisvest en Erpe, waar
verschillende verenigingen onderdak vinden. De
meerwaarde van de verkopen zal van pas komen
om de pastorie van Erpe op te knappen.
De verkochte gebouwen zullen stuk voor stuk in
ere hersteld worden zoals voorzien voor geklasseerde gebouwen. De nieuwe eigenaars kunnen
hiervoor rekenen op subsidies van de overheid.
Zo blijft een stukje patrimonium bewaard voor
het nageslacht.

Gina De Brouwer
Gemeenteraadslid

Op 11 juli, de Vlaamse feestdag,
hangen de N-VA-bestuursleden de
leeuwenvlag uit. De Vlaamse leeuw
staat symbool voor de verbondenheid
met de Vlaamse Gemeenschap, de
gemeenschap waar we allen deel van
uitmaken. N-VA Erpe-Mere zou het
fijn vinden dat alle Erpe-Merenaren ook hun Vlaamse leeuwenvlag
uithangen.

N-VA trakteert

Naar jaarlijkse traditie besteedt N-VA
Erpe-Mere veel aandacht aan de
Vlaamse feestdag op 11 juli. Dit jaar
gaan we niet voor de gele rozen, maar
trakteren we onze inwoners op een
waar ijsjesfestijn. We trekken door
de dorpskernen van onze gemeente.
Het bestuur en de mandatarissen
zullen aan alle Erpe-Merenaren ijsjes
uitdelen onder het motto ‘De smaak
van de vooruitgang’.
Kom zeker langs en geniet van een
heerlijk ijsje op kosten van de N-VA.
‘s Avonds sluiten we af met een heus
N-VA-café. Uiteraard bent u van harte welkom om samen met ons het glas
te heffen op deze mooie feestdag. De
exacte locaties en tijdstippen worden
later nog meegedeeld via onze webstek en sociale media, maar noteer
alvast deze dag in uw agenda.

Wesley Casteleyn
Bestuurslid

www.n-va.be/erpe-mere

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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