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Nood aan langetermijnvisie voor verkeer
Stoort u zich aan vrachtwagens die onnodig door de dorpskernen rijden? Vindt u de verkeerssituatie aan  
de schoolpoorten ook niet ideaal? Worden kleine wegen te veel gebruikt als sluipwegen? Samen met onze  
coalitiepartner hebben we al veel stappen gezet in de goede (verkeers)richting. Het zou echter van weinig 
moed getuigen, als we niet buiten dit kader durfden te denken.
N-VA Erpe-Mere werkt dan ook aan een visietekst op verkeer. 
Eén die nog verder durft te vernieuwen, één die nog verder durft 
te veranderen. Een visie die de toekomstige mobiliteit binnen 
onze gemeente verder mobiel moet houden.

Uiteraard kan je politie niet loskoppelen van verkeer. Een sterke 
visie op verkeer kan pas ten uitvoer gebracht worden, in samen-
werking met de politie. De controlerende en regulerende functie 
zal via hen dienen te gebeuren. Wat ben je immers met borden 
die bv. verkeer boven de 3,5 ton verbieden in bepaalde dorps- 
zones, maar waar geen enkele controle is. 

Een toereikende infrastructuur voor de politie is een noodzaak. 
De huidige gebouwen op grondgebied Lede, voldoen niet meer. 
Het nieuwe politiebureau voor onze politiezone, op de  
scheidingslijn tussen Lede en Erpe-Mere, wordt dan ook een 
belangrijke schakel. 

Verwacht geen wonderen. Verwacht geen ‘één, twee, drie… 
opgelost’. Verwacht wel een rationele visie die op middellange 
termijn de verkeersproblematiek structureel verder kan  
aanpakken.

Afdelingsvoorzitter
reinout.janssens@n-va.be

“De N-VA wil een langetermijnvisie 
die de verkeersproblematiek in  
Erpe-Mere structureel aanpakt.”
Reinout Janssens, afdelingsvoorzitter
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Onderhoud begraafplaatsen: een nieuwe uitdaging
Erpe-Mere beschikt over talrijke begraafplaatsen  
verspreid over de verschillende deelgemeenten.  
Het onderhoud hiervan is niet eenvoudig. Zeker nu 
onkruidverdelgers (pesticiden) verboden zijn.

Om het onderhoud te vergemakkelijken starten we een project 
op om van onze kerkhoven opnieuw groene oases van rust te 
maken. Zo willen we het grint omvormen naar gras.

Een informatiecampagne volgt.

 Meer weten?
Reinold De Vuyst
Schepen Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening
Reinold.devuyst@n-va.

 Meer weten?
Dirk Janssens
Gemeenteraadslid 
Dirk.janssens@n-va.be

 Meer weten over N-VA Erpe-Mere?
  N-VA Erpe-Mere
  @NVAErpeMere
  www.n-va.be/erpe-mere

Overbodige verkeersborden  
weghalen
De technische dienst van onze gemeente is gestart met het 
verwijderen van een aantal verkeersborden die niet meer 
nodig zijn binnen de huidige regelgeving of hun functie 
verloren hebben. 

Aan meerdere verhoogde inrichtingen worden borden vervangen of weg-
gehaald. Na deze verschillende acties kan het straatbeeld er alleen maar 
beter op worden.

Personeel te veel?  
Een efficiëntieoefening
Uit een vergelijkende studie van 
Belfius blijkt dat Erpe-Mere met  
5,5 personeelsleden per 1000 inwoners 
flink onder het Vlaamse gemiddelde 
zit. 

Toen de N-VA bijna vier jaar geleden 
toetrad tot de huidige coalitie 
hebben we ons voorgenomen het 
aantal personeelsleden en het 
personeelsbudget niet te laten stijgen. 
Ons voornemen werd realiteit. 

De N-VA blijft zich verder inzetten 
voor een professioneel personeelsbeleid 
in onze gemeente. Dat is onze prioriteit. 
Dat is de kracht van verandering.
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Ook na investeringen 
financieel gezond
Samen goed voor 10 miljoen euro budget starten 
wij samen met onze coalitiepartner de volgende 
werven op:

Domein Steenberg:  
Het Cultuurhuis en sport- en scoutslokaal

Aaigem:  
Multifunctioneel lokaal ( o.a. voor de Chiro )

Erondegem: 
Nieuwe gemeentelijke basisschool

Financiën deed zijn job en bewaakt verder de 
financiële afwikkeling van de projecten. Alvast dit: 
boeteclausules bij budgetoverschrijdingen door 
architecten en studiebureaus werden ingebouwd.

Resultaat: ondanks deze zware investeringsdossiers 
slagen we er in onze gemeente financieel zeer gezond 
te houden. Dat is de kracht van verandering.

N-VA Erpe-Mere zoekt jong, innovatief talent
“Innoveren is méér dan kennis 
delen”
In het leven kan je heel veel ontdekken en leren, maar je 
wil dat het ergens toe leidt. N-VA Erpe-Mere luistert naar 
vernieuwende ideeën en wil deze ook ambitieus realiseren 
met een nieuw ingerichte discussiegroep. 

Ben jij jong (m/v) en geïnteresseerd in wat de lokale N-VA-afdeling 
van Erpe-Mere jou te bieden heeft? Kom dan zeker langs op de 
discussiegroep die N-VA Erpe-Mere inricht, ook al ben jij geen lid van de 
partij. Door deze stap te zetten ontdek je misschien jouw betrokkenheid 
bij wat er leeft in onze gemeente! 

Met een open, innovatieve geest kom je op de juiste plaats terecht, 
ongeacht jouw academische of professionele achtergrond. Met de juiste 
ondersteuning zorgen we er samen voor dat praktische oplossingen ook 
realiseerbaar worden en de toekomst van Erpe-Mere bepalen.

 Meer weten?
William De Windt
Schepen van Financiën 
en Personeel
william.dewindt@n-va.be

 Meer weten? erpe-mere@n-va.be

Ben jij jong (m/v)? 
   Ben je creatief en in staat om een eigen, 

gefundeerde mening te formuleren?  

  Wil jij je graag inzetten voor een sterk 
Erpe-Mere?  

  Werk je graag samen met anderen en  
ben je bereid hiervoor tijd vrij te maken?  

Als je op deze vragen ‘ja’ kan ant-
woorden, zeg het ons via  

erpe-mere@n-va.be!



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering
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waar ook ter wereld
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1

2

3

4

bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


