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BIERBEEK

www.n-va.be/bierbeek

Verandering voor Vooruitgang, 
ook in Bierbeek
Het stof van de jaarlijks weerkerende 
nieuwjaarsfestiviteiten was nauwelijks gaan liggen 
of uw plaatselijke N-VA-bestuur trok begin februari 
in grote getale naar het congres “Verandering 
voor Vooruitgang” in Antwerpen. Het was een 
congres dat , gedragen vanuit de basis, duidelijk de 
richting aangeeft waarin N-VA de volgende jaren 
heen wil gaan  en dat de basisprincipes van ons 
beleid aangeeft. Verantwoordelijkheid nemen en 
samenhorigheid, daar gaat het ons om.

Verantwoordelijkheid nemen, het kan en moet 
ook in Bierbeek. En bovendien, het is onze lokale 
mandatarissen niet vreemd: stellingen innemen 
die niet altijd populair (of populistisch) zijn, maar 
steeds op een positieve manier het algemeen 
belang van onze gemeente voor ogen hebben. 
Je hebt er lef voor nodig, een gezonde portie 
verantwoordelijkheidszin en vooral veel positieve 
energie, want tegen de stroom in roeien is nu 
eenmaal wat zwaarder. 

Samenhorigheid creëren, ook daar zetten we 
onze schouders onder. Getuige hiervan onze 
actie tegen uitsluiting en eenzaamheid en onze 
oproep aan het gemeentebestuur om op dit vlak, 
en ter ondersteuning van ons rijke culturele- en 
verenigingsleven, 
blijvende en  
doorgedreven 
inspanningen te leveren.
Bovenstaande 
ingrediënten zijn ons 
inziens onontbeerlijk 
voor een sterker en 
warmer Bierbeek, 
Vlaanderen en Europa. 
Aan u de keuze.

Heimwee naar 2012
N-VA Bierbeek zette vorig jaar een actie op touw rond de 
herwaardering van de trage wegen en de volwaardige integratie 
ervan binnen onze gemeentelijke infrastructuur, alsook een actie 
rond verkeersveiligheid, met de klemtoon op de veiligheid van de 
zwakke weggebruikers en in het bijzonder de schoolgaande jeugd. 

Beide projecten werden voorgesteld 
aan vertegenwoordigers van het 
gemeentebestuur en besproken tijdens 
de zittingen van de Gemeentelijke 
Begeleidingscommissie Mobiliteit. 
Genoeg aandacht dus om te 
verwachten dat hieraan voldoende 
beleidsprioriteit zou gegeven worden.

Het is dan ook pijnlijk te moeten 
vaststellen dat een aantal van deze 
wegen niet of nauwelijks onderhouden 
worden zoals bvb. de Merenstraat, 
een trage weg die veelvuldig gebruikt 
wordt door onze fietsende jeugd 
die school loopt in Leuven, tussen 
oktober en januari bedekt lag met een 

dikke laag modder die het gebruik ervan niet aangenaam en zelfs 
gevaarlijk maakt. Een aantal lussen van de looppaden die meer doen 
denken aan een parcours voor cyclocross en mountainbikers en de 
voetgangerspaden zoals bvb het Boulvarreke dat bijna onbruikbaar is 
geworden door het ontbreken van de aangepaste bodembedekking , 
zonder waterdicht schoeisel is deze weg niet te gebruiken.

Een mens
zou zowaar 
heimwee
krijgen
naar het 
verkiezings-
jaar 2012!

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

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

De
 in

fo
rm

at
ie

 d
ie

 o
p 

di
t d

oc
um

en
t w

or
dt

 v
er

-
m

el
d 

is
 b

es
te

m
d 

vo
or

 h
et

 in
te

rn
e 

ge
br

ui
k 

va
n

de
 d

iv
er

se
 d

ie
ns

te
n 

va
n 

de
 N

-V
A.

 D
e 

w
et

 v
an

8 
de

ce
m

be
r 1

99
2 

in
 v

er
ba

nd
 m

et
 d

e 
be

sc
he

r-
m

in
g 

va
n 

de
 p

er
so

on
lij

ke
 le

ve
ns

sf
ee

r t
en

 o
p-

zi
ch

te
 v

an
 d

e 
ge

ge
ve

ns
ve

rw
er

ki
ng

 v
oo

rz
ie

t
to

eg
an

gs
re

ch
t t

ot
 d

e 
ge

ge
ve

ns
, h

et
 v

er
be

te
re

n
of

 h
et

 v
er

w
ijd

er
en

 e
rv

an
.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  

4de BLZ. DEC.13/JAN.14_Opmaak 1  3/02/14  15:35  Pagina 1

Jan De Bouw,
Voorzitter N-VA Bierbeek

In dit blad:
•	 Heimwee naar 2012
•	 Actie eenzaamheid
•	 Nieuwjaarsfeest N-VA Bierbeek
•	 Nieuwe voorzitter RvB De Watergroep
•	 N-VAnders... in de gemeenteraad

Huidige toestand 
Merestraat, wie hier 
tegen de grond gaat...

Het Boulvarreke een paar maand geleden, nu 
is er bijna geen doorkomen aan.

Ploeteren in de modder op 
een Bierbeeks looppad.

rafsuttels
Notitie
jaargang 5



Valentijn, een periode om extra 
aandacht te geven aan je geliefde. Ten 
minste, dat is wat veel reclamemakers 
ons willen doen geloven. Winkelruiten 
kleuren roze, rijkelijk gevuld met 
hartjes en rondvliegende engeltjes. 
Iedereen moet vrolijk en verliefd zijn. 
En toch is dat niet altijd het geval. 

Veel mensen in onze samenleving 
zijn eenzaam. En net in deze periode 
worden ze zich daar extra van bewust. 
In onze samenleving leeft het beeld 
dat de eenzame mens een zonderling 
is die teruggetrokken leeft. De realiteit 
is veelal anders. Vereenzamen kan 
immers iedereen overkomen, ongeacht 
leeftijd, sociaaleconomische achtergrond, 
geslacht, opleiding of wat dan ook. 

N-VA Bierbeek wil het taboe rond 
eenzaamheid doorbreken met een actie 
voor een warme en participerende 

samenleving. Onze campagne bestaat uit 
drie luiken. 

1. We willen de inwoners van onze 
gemeente bekend maken met het 
probleem en hen uitdagen zelf iets te 
ondernemen. Een van de belangrijkste 
wapens tegen eenzaamheid 
is een warme gemeenschap 
waarin mensen elkaar kennen en 
steunen. De gemeente ondersteunt 
actief buurtfeesten en andere 
gemeenschapsvormende initiatieven. 
Onze boodschap is: organiseer en 
neem deel. 

2. We vragen aan het gemeentebestuur 
om verder in te zetten op 
gemeenschapsvormende maatregelen. 
Blijf buurtfeesten ondersteunen. 
Blijf werken aan een warme 
samenleving. Ook vragen we aan het 
gemeentebestuur om het personeel 

van de gemeente  en het OCMW 
blijvend te vormen om eenzaamheid te 
herkennen en te helpen voorkomen. 

3. We willen een boodschap richten aan 
alle individuele inwoners. Voel je je 
soms eenzaam, je kan er wat aan doen. 
Praat erover! Er zijn organisaties die 
je kunnen helpen. Verzorg je sociale 
leven, onderhoud je vriendschappen. 
Word bvb. vrijwilliger of sluit je aan 
bij één van de talrijke verenigingen die 
onze gemeente rijk is. 

Op 15 februari jl. gaven we de aftrap 
van onze actie en overhandigden we 
de bezoekers van de bibliotheek, CC 
de borre en de sporthal een pamflet 
rond de problematiek van eenzaamheid 
en nodigden wij hen uit om zich te 
warmen aan een hete kop chocolademelk 
of koffie, een glühwijntje en warme 
mensen. 

bierbeek@n-va.be www.n-va.be/bierbeek

N-VAndersActie eenzaamheid

Begin januari werd Herman Van 
Autgaerden, huidig ondervoorzitter van 
N-VA Bierbeek, door de Vlaamse regering 
benoemd tot voorzitter van de raad van 
bestuur van De Watergroep.

Vele Bierbekenaars kennen Herman als lid 
van diverse verenigingen en als voormalig 
Volksunie en N-VA gemeenteraadslid, 
schepen, provincieraadslid en lid van de 

bestendige deputatie van de toen nieuwe 
provincie Vlaams-Brabant.
We zijn als lokale N-VA afdeling uitermate 
fier dat Herman zijn reeds rijkgevulde 
palmares kan aanvullen met deze 
belangrijke opdracht en wensen hem 
uiteraard veel succes toe.

Voorzitter RvB De Watergroep

Herman Van Autgaerden, Voorzitter raad van bestuur De Watergroep

Op 26 januari verzamelden N-VA-
mandatarissen, -bestuursleden, -leden 
en –sympathisanten in de kantine van 
Union Lovenjoel voor een gezellig 
nieuwjaarsfeest. 

Om 15u30 startten we met een 
verfrissende wandeling door de 

deelgemeente Lovenjoel, waarbij 
vooral het traject via het Groot Park en 
aansluitend de Langestraat op veel bijval 
kon rekenen.

Met enkele kilometers op de teller 
smaakten de hapjes en drankjes op de 
aansluitende receptie dubbel zo goed  
en werden er in een ontspannen sfeer 
de laatste nieuwtjes uitgewisseld en de 

nodige kritische vragen aan onze 
mandatarissen gesteld. 

Na een bondige toespraak van de 
voorzitter werden de aanwezigen 
uitgenodigd om aan tafel te gaan en 
konden zij zich te goed doen aan een 
buffet van typisch Vlaamse gerechten, 
bereid door het bestuur met producten 
uit eigen streek, waarna we rond 22 uur 
met een goed gevoel deze gemoedelijke 
dag afsloten.

Nieuwjaarsfeest N-VA Bierbeek

De N-VA-stappers scherpte hun eetlust 
aan door deze stevige wandeling.

Gezelligheid troef op N-VA-receptie.

Uit het “Gemeenterapport”, 
zoals het door Het Nieuwsblad 
werd gepubliceerd in de week 
van 20 januari, blijkt dat een 
grote meerderheid (59,3 %) van 
onze inwoners gekant is tegen 
bijkomende heffingen, retributies 
en belastingen als bron van nieuwe 
inkomsten. 

Toch verhoging van resem
belastingen

Tijdens de gemeenteraadszitting 
van 19 december 2013 agendeerde 
het gemeentebestuur een hele resem 
belastingverhogingen (2de verblijven, 
exploitatievergunning, administratieve 
diensten zoals bvb. stedenbouwkundige 
vergunning, huisvuil, grofvuil, GFT, 
containerpark, 
Huis-aan-huis 
verspreiding van 
niet-geadresseerd 
drukwerk met 
handelskarakter, ...). 

N-VA Bierbeek heeft deze niet 
goedgekeurd daar wij van mening zijn 
dat, in een land dat reeds mondiaal 
koploper is qua overheidsbeslag, 
besparen de voorkeur moet hebben op 
extra belasten, hetgeen gestaafd wordt 
door onderstaande cijfers.

De werken aan het nieuwe 
gemeentehuis zijn van start gegaan. 
Momenteel uit zich dat in een put die 
gegraven is aan de Speelpleinstraat. 
Laat ons hopen dat het blijft bij 
deze put in de aarde en dat onze 
gemeentefinanciën niet worden 
besmet met een spreekwoordelijke 
put. 

Verhuis OCMW zal waarschijnlijk 
de bouwkosten doen stijgen
De principebeslissing om de diensten 
van het OCMW onder te brengen in 
het nieuw te bouwen gemeentehuis 
werd door onze fractie met een dubbel 
gevoel onthaald. Enerzijds zijn wij 
voorstander van een zo efficiënt 
mogelijke dienstverlening (financieel 
en operationeel), maar anderzijds 
stellen wij ons toch de vraag waarom 
dit idee niet eerder in de plannen van 
het nieuw gemeentehuis werd verwerkt 
waardoor een waarschijnlijke meerkost 
in het bouwplan kon vermeden 
worden en bovendien hebben wij en de 
gemeenschap momenteel het raden naar 
de exacte cijfers van vooropgestelde 

besparingen, noch van de bestemming 
van het huidige OCMW-gebouw.

N-VA zorgt voor veilig verkeer in 
de dorpskernen 
In navolging van de voorstellen in 
ons actieplan rond verkeersveiligheid 
werden  in Bierbeek verscheidene 
nieuwe zones 30 ingevoerd. Wij 
juichen toe dat het gemeentebestuur 
ons gevolgd is in ons streven om van 
Bierbeek een veiligere gemeente voor 
jong en oud te maken. Uiteraard dient 
er nu ook voor gezorgd te worden 
dat deze maatregel in de praktijk 
geen dode letter blijft en dus ook 
wordt afgedwongen mits de inzet van 
voldoende middelen.

Bron: Het Nieuwsblad “ Het Gemeenterapport”Bron: Het Nieuwsblad “ Het Gemeenterapport”

Dankzij de N-VA Bierbeek zijn de dorpskernen veiliger

Bierbeek Lovenjoel Opvelp??????????????

rafsuttels
Notitie
Korbeek-lo




