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Lokale besturen krijgen meer bevoegdheden
Het sleepte al jaren aan: blijft de provincie
als bestuursniveau bestaan? Nu is de
kogel eindelijk door de kerk. De N-VA is
altijd van mening geweest dat er in ons
land te veel bestuursniveaus bestaan.
Nu Vlaanderen eindelijk zelf bevoegd is
voor de organisatie van zijn binnenlands
bestuur, kunnen we onze ambitie om
te streven naar een afgeslankte, maar
slagkrachtigere overheid met sterke lokale
besturen waarmaken. De afslanking van
de provincies past volledig in dat plaatje.
De provincies zullen vanaf 1 januari 2018
enkel nog grondgebonden bevoegdheden
hebben (denk aan ruimtelijke ordening,
milieu, mobiliteit). Zij verliezen hun
persoonsgebonden en culturele bevoegdheden (cultuur, sport, welzijn, jeugd).
Voortaan worden of de lokale besturen of
de Vlaamse overheid hiervoor bevoegd.
De financiële middelen, het personeel en
de infrastructuur uit deze sectoren worden
mee overgeheveld.
De provincies zullen dus vanzelfsprekend
ook minder kosten. De provinciale fiscaliteit
wordt daarom ingeperkt en afgetopt. De afslanking van de provincies zal dus niet leiden
tot enige vorm van belastingverhoging.

Karen Dourée

Arnaud Recko

N-VA-minister van Binnenlands bestuur
Liesbeth Homans is ervan overtuigd
dat de afslanking van de provincies
zal leiden tot een betere en efficiëntere
dienstverlening aan de burger. N-VA
Bierbeek kan dit alleen maar toejuichen.
Wij hopen dat deze nieuwe stap naar
een afgeslankte overheid met meer
verantwoordelijkheid voor de lokale
besturen, ook op korte termijn de
samenvoeging van Bierbeek, OudHeverlee, Boutersem en Lubbeek tot
een nieuwe, krachtdadige gemeente zal
bespoedigen.

Enkele cijfers
De provincieraad van Vlaams-Brabant
telt momenteel 72 leden. De N-VAfractie telt niet minder dan 19 leden
en is daarmee ook de grootste. In de
toekomst zal de provincieraad nog
slechts 35 leden tellen. Het aantal
gedeputeerden, die instaan voor het
dagelijks bestuur van de provincie,
wordt verminderd van zes tot vier.

Ward Abts

André Van Melkebeek Marijke Sterckx Jean-Marie Anthonis

Het bestuur en de raadsleden van N-VA Bierbeek
wensen alle inwoners van Bierbeek
gezellige feestdagen en een voorspoedig 2017.
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Nog werk aan de Bierbeekse afvalberg
Uit de statistieken over ingezameld restafval in Bierbeek blijkt dat er in 2015 niet
minder dan 101 kg restafval per inwoner
werd opgehaald, goed voor een Bierbeekse
afvalberg van meer dan 1 000 ton.
Dit hoge cijfer verbaast ons, of toch weer
niet. In 2012 werd nog minder dan 95
kg per inwoner ingezameld. En ooit was
Bierbeek bij de beste leerlingen van de
klas. Nu zijn we beland in de staart van
het Leuvense peloton: Kortenberg is koploper met 78 kg, Lubbeek zamelt 86 kg in
en Herent 90 kg. Boutersem zamelt 103
kg in en Oud-Heverlee bengelt helemaal
achteraan met 129 kg.
Tellen we alle ingezamelde afvalsoorten
samen, dan komen we zelfs op een gemiddelde van meer dan 400 kg afval per
inwoner in Vlaams-Brabant: 63 kg papier
en karton, 47 kg GFT, 21 kg grof vuil,
25 kg glas en 31 kg grof tuinafval om de
voornaamste soorten te noemen.
Oorzaken voor het slechte Bierbeekse
rapport zijn allicht te zoeken in weinig
doeltreffende bewustmakingscampagnes, verhoogde tarieven en
ingewikkelde regeltjes in het containerpark. Om onze titel van klimaatgemeente kracht bij te zetten mag het wat ons
betreft dus best wat ambitieuzer!

ECOWERF vraagt om veiligheidsredenen geen overvolle afvalcontainers aan te bieden.

Help kinderarmoede uit de wereld
Al eerder braken wij een lans
om ook op het lokale vlak
maatregelen te nemen om
verdoken kinderarmoede in
eigen gemeente aan te pakken.
Kansarme jongeren moeten niet
alleen waarborgen krijgen voor
een behoorlijke huisvesting en
een degelijke opvoeding. Even
belangrijk is het om jongeren uit
kansarme gezinnen toegang te
geven tot alle sociaal-culturele
activiteiten in de gemeente. Het gebrek
aan financiële middelen in het gezin mag
echter geen reden zijn om deze jongeren
kansen te ontnemen om zich uit te leven,
te ontspannen, te ontwikkelen en ja, ook
uit te blinken in de activiteiten die ze graag
doen. En toch nijpt daar het schoentje.

Tijdens de gemeenteraad van november is
het voorstel van N-VA-gemeenteraadslid
Arnaud Recko goedgekeurd om
het ‘Burgemeestersconvenant tegen
kinderarmoede’ te ondertekenen.
Hierdoor verbindt de gemeente zich om
een doeltreffende bijdrage te leveren
in de strijd tegen kinderarmoede; de
uitdagingen zijn groot. De N-VA zal erop
toezien dat de beginselverklaring van
onze burgemeester geen dode letter blijft.
N-VA Bierbeek blijft daarom aandringen
op een verdubbeling van de subsidies
die jongeren uit kansarme gezinnen
kan laten genieten van een echt
sociaal tarief voor het jaarlijks lidgeld
van sportverenigingen, kosten voor
vakantiestages, enz.

Meer informatie over het convenant vind je op www.n-va.be/bierbeek

bierbeek@n-va.be

N-VA-gemeenteraadslid
Arnaud Recko legde
dit voorstel op tafel.
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N-VA-acties voor
herwaardering van
Bierbeekse trage
wegen leveren
resultaat op

De officiële wegbewijzering 2016.

Actie van N-VA Biebeek in 2013

Bierbeek heeft ongeveer 400 buurtwegen,
kerk- en veldwegjes die van onschatbare
waarde zijn voor het landschap, voor
het behoud van ons erfgoed en voor
een veiliger verkeer voor fietsers en
voetgangers. Al deze wegjes opnieuw
openstellen en onderhouden is een
onbegonnen werk; daarom zijn er keuzes
gemaakt onder meer in functie van
veiliger fietsverkeer en wandeltoerisme.
N-VA Bierbeek blijft bij het
gemeentebestuur aandringen op
frequenter en beter onderhoud, specifieke
bewegwijzering en aangepaste uitrusting
van trage wegen in elke deelgemeente.
Alle geselecteerde trage wegen moeten ook
permanent toegankelijk blijven. Recent
zijn een aantal van deze trage wegen
voorzien van een passende signalisatie.
En met zijn allen kunnen we mee zorgen
voor onderhoud en afvalopruiming. Geen
overbodige luxe en een welgekomen hulp
voor onze groendienst.

Een avond met
Jan Jambon
Boutersem, Bierbeek, Glabbeek en Hoegaarden

Spreekavond

11 maart 2017 - 20u
e Zaken

Minister van Veiligheid en Binnenlands

Jan Jambon

Buurthuis Willebringen - Willebringsestraat
V.U.Paula Baeb - Smisveldstraat 20 - 3370
Niet op openbare weg gooien

34, 3370 Boutersem

Boutersem

De N-VA-afdelingen Bierbeek, Boutersem,
Glabbeek en Linter ontvangen op 11 maart
2017 minister van Binnenlandse Zaken en
Veiligheid JAN JAMBON.
U bent welkom om 20 uur
in Buurthuis Willebringen,
Willebringensestraat 34,
3370 Boutersem

www.n-va.be/bierbeek

De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

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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