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BIERBEEK
Beste Bierbekenaar
Media en vakbonden hebben het niet
begrepen op onze Verandering voor
Vooruitgang en grijpen elke kans
aan om de N-VA te bestempelen als
een asociale en hardvochtige partij.
Als zij onder asociaal en hardvochtig
verstaan dat wij verandering willen
brengen in de structuren en privileges die van dit land een geldverslindende en inefficiënte moloch hebben
gemaakt, dan hebben zij gelijk, maar
dan hebben zij de boodschap verkeerd begrepen.

V.U.: Jan De Bouw, Pimberg 101, 3360 Bierbeek

De N-VA staat namelijk voor een efficiënt beleid dat zuurstof biedt aan
economie en tewerkstelling, maar
met aandacht voor de sociaal zwakkeren. Dit om de welvaart en het welzijn van Vlaanderen veilig te stellen.
Veel socialer kan een beleid volgens
mij niet zijn.
Ook in Bierbeek zetten we ons beste
beentje voor om dit in de praktijk te
brengen en mee te werken om van
onze gemeente een warme en hechte
gemeenschap te maken waar het
goed vertoeven is, ook voor hen die
het net iets moeilijker hebben.
Dat houdt in dat
we naast de ‘harde’ onderwerpen
ook voldoende
aandacht besteden aan ‘zachtere’ materies
zoals u verder in
Jan De Bouw
deze publicatie
Voorzitter
kan lezen.
Alvast veel leesplezier,

www.n-va.be/bierbeek

Tot vier jaar wachten op sociale woning in Bierbeek
Sociale woningen, een oud zeer in onze gemeente. Een recent artikel in Het
Nieuwsblad legde nogmaals de vinger op een pijnlijke wonde: in Bierbeek
is de wachttijd voor een sociale woning inmiddels opgelopen tot gemiddeld
4 jaar. Dat is maar liefst één jaar langer dan het Vlaams gemiddelde. Ook in
Bierbeek is het dus letterlijk wachten op Godot.
Nochtans zijn alle gemeenten bij Vlaams decreet verplicht om tegen 2025 de
kloof te dichten. Voor Bierbeek ligt de lat op 90 sociale huurwoningen en 28
sociale koopwoningen. Momenteel zijn er slechts 5 (vijf!) in heel onze gemeente, de weg is dus nog lang.
Plannen en goede bedoelingen zijn er nochtans genoeg: Mevrouwkesveld,
De Wip, de Bruulverkaveling, ... Maar het enthousiasme van het gemeentebestuur om de spade ook effectief in de grond te steken lijkt ver zoek.
Mevrouwkesveld is gehuld in een oorverdovende stilte. Geen nieuws, goed
nieuws? De tijd begint alvast te dringen. De Wip lijkt dan weer een treurspel
met Griekse dimensies: komt het er of komt het er niet? Het gebied zal alleszins bepalend zijn voor de kwaliteit van de wijk. De Bruulverkaveling, tot
slot, is écht een gemiste kans. Wat door de gemeente oorspronkelijk als een
sociale verkaveling werd gepromoot, werd een project zonder sociale woningen. Hier had het Bierbeeks gemeentebestuur nochtans haar sociale gelaat
kunnen tonen. Hoog tijd om uit de pijp te komen!
Wij blijven het dossier alvast voor u opvolgen.
Dit panorama krijgen de bewoners van Mevrouwkesveld ooit te zien

OCMW Bierbeek
N-VA vraagt inhoudelijk debat

ONDERHOUD VOOR VEILIGHEID
Tijdens de gemeenteraad van 5 februari kaartte
N-VA Bierbeek aan dat verschillende straten
in onze gemeente dringend nood hebben aan
onderhoud. De combinatie van ouderdom,
achterstallig onderhoud en enkele strenge winters
heeft onze wegen geen goed gedaan. De situatie is
op sommige plaatsen ronduit gevaarlijk te noemen.
De N-VA dringt dan ook aan op snelle actie om
de ergste zaken meteen aan te pakken opdat
de verkeersveiligheid van alle weggebruikers
gegarandeerd kan worden.

Het is bijna overbodig te stellen dat de OCMW’s vandaag kampen met grote uitdagingen.
Er is de aanslepende moeilijke economische context, de toenemende vergrijzing en het stijgend aantal
zorgbehoevenden. Ondertussen kampen woon- en zorgcentra kampen met lange wachtlijsten en worden ze voor
velen onbetaalbaar.
N-VA-raadslid
Arnaud Recko
legde de
problemen op tafel

We verwachten dan ook dat meer en meer mensen een beroep zullen moeten doen op de dienstverlening van het
OCMW. Voor Bierbeek is dit niet anders.

COSMETISCHE EN PROCEDURELE ZAKEN

Als OCMW-raadslid vind ik het dan ook pijnlijk om te moeten vaststellen dat veel tijd van
de OCMW-raad verloren gaat aan cosmetische en procedurele zaken en dit ten koste van het
inhoudelijk debat. De conceptnota van de huidige Vlaamse Regering over de integratie van
OCMW’s en gemeenten biedt hier op termijn een uitweg.

DEGELIJK GEPLAND PERIODIEK ONDERHOUD

De N-VA vraagt ook om in de toekomst meer aandacht te hebben voor het onderhoud van onze gemeentewegen. Met
het uitvoeren van een degelijk gepland periodiek onderhoud kunnen wegen vaak vele jaren langer mee gaan dan
het geval is bij achterstallig en gebrekkig onderhoud. Grote kosten van een volledige structurele heraanleg kunnen
hierdoor vele jaren worden uitgesteld.
Het gemeentebestuur nam onze bemerkingen blijkbaar ter harte en stelde reeds ter zitting de planning voor waarbij
een groot deel van onze bekommernissen verwerkt waren. De Keizerstraat in Lovenjoel zou volgens meerderheid als
eerste aangepakt worden , maar we moeten vaststellen dat tot op vandaag nog niet gestart werd met de dringende
onderhoudswerken.

N-VAnders
We keurden de samenwerkingsovereenkomst met Oña
goed voor de periode 2015-2019. Wel maakten we het
gemeentebestuur er op attent dat deze samenwerking
volgens de N-VA te gesubsidieerd verloopt en dat er
moet gestreefd worden naar projecten die een hoge mate
van zelfredzaamheid en duurzaamheid stimuleren. Zo
bestendigen we de band met onze zustergemeente en
verzekeren we de uitwisseling van know-how, zelfs indien
er een afbouw zou komen van het subsidieverhaal.
Er bestaan nog steeds
gezinswoningen die niet
aangesloten zijn op het
rioleringsnetwerk en waarvan
het afvalwater en regenwater
rechtstreeks in een beek of samen in
de riolering terechtkomt.
Naar aanleiding van geplande
uitvoering van rioleringswerken
voor een vijftal huizen en de
Ward Abts, N-VAgemeenteraadslid
pastorie (Dorpsstraat 14-22) stelden
met een
we de vraag aan schepen van
uitmuntende
Openbare Werken waarom men dit
dossierkennis
niet eerder heeft opgenomen met
de werken van Aquafin een aantal
jaar geleden in dezelfde straat. De
kosten voor deze rioleringswerken wordt geraamd op 101
697,11 euro excl. btw.

bierbeek@n-va.be

73 0000 euro voor een
nieuw logo
De provincie Vlaams-Brabant heeft een nieuw
logo. En dat mocht blijkbaar iets kosten. Volgens
CD&V-gedeputeerde Monique Swinnen betaalde de
provincie voor de ontwikkeling van het logo 73 000
euro.
En dat voor … een ‘asterisk’. Ja, dat sterretje dat
al jarenlang verstopt zit op je toetsenbord boven
het dollarteken. De provincie heeft dus haar
sterrenstatus terug dankzij CD&V, en dat in tijden
dat de rest van ons geconfronteerd wordt met
besparingen. Fraai is anders.

David Van de
Broeck
OCMW-raadslid

Met N-VA Bierbeek willen we vanuit de oppositie op een constructieve manier meedenken
over deze uitdagingen. Hoe kunnen we samen met de burger werk maken van een zorgzame
gemeente? Welke initiatieven of vormen van samenwonen kunnen worden ondersteund
opdat er alternatieven zijn voor de wachtlijsten bij de woon- en zorgcentra?
Het wordt tijd dat we bij het OCMW over dergelijke zaken inhoudelijk het debat kunnen
aangaan. Jean-Marie en ikzelf zijn hiervoor alleszins vragende partij!

N-VA Bierbeek vraagt aandacht voor eenoudergezinnen
Eenoudergezinnen hebben het financieel meestal
zwaarder. De kosten die ze maken zijn even groot als die
van een gezin. De huurkosten of leninglast, alsook de
energiefactuur moeten zij alleen ophoesten.

MOEILIJK OP SOCIAAL GEBIED

Stress en vermoeidheid spelen voor de eenoudervader of
–moeder ook een belangrijke rol in hun leven waardoor
ze het ook op sociaal gebied vaak moeilijk hebben.
Bierbeek ontsnapt niet aan de stijgende trend van
alleenstaande ouders. Net als in Vlaanderen is het aantal
verdubbeld ten opzichte van 1991.
N-VA Bierbeek vraagt aandacht voor deze groep ouders.
Wie is er beter geplaatst dan familie, vrienden en
buren om een helpende hand uit te steken zoals hulp
bij klusjes in huis, een deugddoend gesprek, kortom
gewoon betrokkenheid aan de dag te leggen. Dat zullen
de alleenstaande ouders zeker kunnen waarderen en het
zal hen en jezelf een warm gevoel geven.

Vind ons leuk op Facebook (N-VA Bierbeek)

www.n-va.be/bierbeek
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Neen,
datusteken
we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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