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V.U. André Van Melkebeek
Groot Park 4
3360 Bierbeek

Aan het werk
In de voorbije winterperiode
hebben de N-VA-bestuursleden
flinke inspanningen geleverd om
de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober voor te bereiden.

14 oktober 2012: feest van de democratie
Over ongeveer een half jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 14 oktober
wordt een hoogdag voor de lokale democratie. Alle actieve politici en wouldbe politici worden er stilaan nerveus van.
Ook binnen de N-VA stijgt de spanning, maar ook de wil om te slagen in onze opzet:
op 14 oktober dé doorbraak van de N-VA forceren in de Bierbeekse politiek.
GEEN NIEUWE BELASTINGEN
Het afdelingsbestuur is in
de laatste maanden uitgebreid met frisse krachten;
anderen staan klaar om ons
te vervoegen. In de komende weken stellen wij
een realistisch verkiezingsprogramma op, haalbaar
én betaalbaar, zonder
nieuwe belastingen. Over
de ontwerpversie kunnen
onze leden zich meermaals
uitspreken; zij kunnen bijspijkeren waar wenselijk, maar ook hun nieuwe ideeën worden ernstig onderzocht.
UW SUGGESTIES
Begin mei komen we met ons programma naar buiten, maar ook dan zijn wij bereid
naar uw suggesties en kanttekeningen te luisteren. Via info@n-vabierbeek.be of via
onze webstek www.n-va.be/bierbeek verneemt u er alles over.

Op één van de vele werkvergaderingen rond het kiesprogramma
herken je onder meer.
Arnaud Recko (Bierbeek),
Stefaan De Graeve (Korbeek-Lo),
André Van Melkebeek (Lovenjoel),
Herman Van Autgaerden
(Bierbeek), Marijke Sterckx
(Opvelp), Desiré Laurent
(Bierbeek), Karen Dourée
(Lovenjoel) en Ward Abts
(Opvelp).
Raf Suttels (Bremt) is fotograaf
van dienst.

LIEVE VER POORTEN
Op 14 oktober zal uittredend N-VA-schepen Lieve Ver Poorten om persoonlijke
redenen er niet meer bij zijn. Wij danken haar om haar inzet voor de Bierbeekse sport,
het onderwijs en de senioren. Het seniorenbeleidsplan van Lieve dat momenteel in
de steigers gezet wordt, zal ook in de komende jaren een leidraad zijn voor ons
beleid.

Bezoek ons ook online op

www.n-va.be/bierbeek
of contacteer ons via

bierbeek@n-va.be.

N-VA slaat alarm over duur
wonen in Bierbeek
Wonen in Bierbeek wordt in sommige gevallen
haast onbetaalbaar voor de modale Bierbekenaar.
Er is een gebrek aan betaalbare wooneenheden. Ook
het aantal sociale woningen ligt ver beneden het gemiddelde. De N-VA slaat alarm.
De behoefte aan nieuwe woningen in een gemeente heeft natuurlijk rechtstreeks te maken met de groei van de bevolking. De cijfers spreken hier voor zich. In het jaar 2000 telde onze fusiegemeente 8 822 inwoners, in 2010 zaten we al
aan 9 467. Een stijging dus van meer dan 7 procent, terwijl het gemiddelde voor Vlaanderen over die periode 5,2 procent beliep. Bovendien groeide het aantal Bierbeekse ‘huishoudens’ tussen 2000 en 2009 aan met meer dan 12 procent.
ALLEENSTAANDEN
Het gemiddelde gezin wordt steeds kleiner, steeds meer mensen zijn alleenstaand (in Bierbeek gaat het om onverklaarbare redenen vooral om alleenstaande mannen met kinderen) en ook dat vergroot de behoefte aan woningen en flats.
Desondanks blijft Bierbeek een landelijke gemeente. De bevolkingsdichtheid bedroeg in 2010 238 inwoners per km2,
tegenover een Vlaams gemiddelde van 462 inwoners per km2. Er blijft dus nog voldoende onbebouwde oppervlakte
over, maar die blijft wel gestaag dalen: als we de mooie open ruimte willen behouden waarvoor ons dorp zo bekend
is, moeten we op de rem gaan staan, vooral inzake de lintbebouwing.
PRIJZEN PAN UITGEREZEN
Iedere dorpsgenoot voelt echter ook aan dat de
grondprijzen erg gestegen zijn, en onze intuïtie laat
ons deze keer niet in de steek. Bekijk maar even bijgevoegde grafiek: waar tot in 2008 onze grondprijzen een gelijke tred hielden met de rest van
Vlaanderen, zijn de vraagprijzen de voorbije jaren
de pan uit gerezen. ‘Gaan onze kinderen nog wel in
de gemeente kunnen blijven wonen?’, is een veelgehoorde vraag, en die lijkt meer dan terecht.
PRIJSEVOLUTIE
De evolutie van de verkoopprijzen van bouwgrond
in de fusiegemeente Bierbeek. De bovenste lijn stelt Bierbeek voor, de onderste het gemiddelde voor gans Vlaanderen.
De middenste curve (“Dexia-indeling”) is het gemiddelde van een groep gemeenten die, zoals ons dorp, kunnen beschouwd
worden als ‘woongemeenten in de stadsrand’, te vergelijken met Herent, Oud-Heverlee, Holsbeek, ...
Bron:http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm.

En nu moeten we toch alarm slaan: we hebben in heel Bierbeek maar vier sociale huurwoonhuizen of appartementen.
Dat komt overeen met nauwelijks 0,1 procent van het totaal van onze woongelegenheden, en daarmee zitten we erg
ver onder het Vlaamse gemiddelde, dat 5,2 procent bedraagt.
WONINGEN AAN 700 000 EURO
Een illustratie van het gebrek aan betaalbare woongelegenheden is Opvelp, dat de laatste
jaren geëvolueerd is naar een slaapdorp voor begoede inwijkelingen met vraagprijzen voor
middelgrote nieuwe woningen van 600 000 à 700 000 euro! En de luxe-appartementen die
momenteel worden aangeboden in de te renoveren gebouwen van Salve Mater in Lovenjoel
richten zich ook niet direct tot Jan-met-de-pet. Een volgend gemeentebestuur moet hiervan
zeker werk maken.
Stefaan De Graeve uit Korbeek-Lo (Pimberg 8) is de nieuwe secretaris
van de N-VA-afdeling Bierbeek. Stefaan woont pas recent in Bierbeek,
maar heeft al enkele jaren bestuurservaring bij N-VA Leuven achter de rug.

Tiensesteenweg Korbeek-Lo in een nieuw kleedje
Geheel getrouw aan haar bijna legendarische, maar vooral ongefundeerd negatieve houding ten aanzien van alles
wat in Bierbeek wordt gerealiseerd, haalt Open Vld nog maar eens uit
naar de recente herinrichting van de steenweg in Korbeek-Lo. Welnu, de
N-VA van Bierbeek is wèl opgetogen over deze nieuwe look: samen met het
eenrichtingsverkeer in de Bierbeekstraat tussen het Buurthuis en de Oude
baan is het geheel een meer dan geslaagde renovatie. Wel spijtig dat
sommige chauffeurs de enkele richting van de Bierbeekstraat straal negeren. Misdadig noemen wij dat.
Mooie brede fietspaden in een rijwielvriendelijke uitvoering, bijkomende
parkeergelegenheid voor de buurt, een veiliger schoolomgeving, een mooie
straatverlichting en bijkomende verkeerslichten ter hoogte van de Pastoriestraat
waardoor de snelheid op de steenweg drastisch naar beneden gaat.

Vlaanderen Kiest
De verkiezingswebsite www.vlaanderenkiest.be informeert de gemeenten, de kandidaten én de kiezers over de praktische organisatie van de lokale verkiezingen van 2012. De webstek bevat alle relevante informatie en wordt voortdurend geactualiseerd. Wie altijd op de hoogte wil zijn over de verkiezingsorganisatie kan zich via de site ook abonneren
op de elektronische nieuwsbrief ‘Binnenl@nd Verkiezingen’. De webstek is een initiatief van N-VA-minister Geert
Bourgeois.

Mensen van bij ons: Walter Van Melkebeek
In deze uitgave stellen
wij u opnieuw een B.B.
(Bekende
Bierbekenaar)
voor. Walter Van Melkebeek is gepensioneerd,
doch bijzonder actief als
voorzitter van onze gemeentelijke cultuurraad en
tevens ook voorzitter van
de Bierbeekse afdeling van het Davidsfonds.
Je bent erg actief en bekend in de gemeente, maar toch
ben je geen geboren Bierbekenaar?
Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Grimbergen. Aan de
K.U.Leuven ben ik tegen een vrouw aangelopen en zoals
zovelen dan maar blijven hangen: ik heb namelijk gans
mijn beroepsleven klassieke talen gegeven in het SintPieterscollege in Leuven. Eerst woonden wij in volle
stad, later verhuisden we naar Sint-Joris-Weert, maar
toen viel ik op deze woning hier op de Beneden-Heide
waar we nu al bijna dertig jaar wonen. Ik ben er nog altijd verliefd op, ik krijg maar niet genoeg van het zicht
op die golvende velden.
Wat doet de Bierbeekse cultuurraad precies?
In de eerste plaats geeft de raad adviezen aan de gemeente inzake alle culturele aangelegenheden in de
brede zin van het woord. Ook speelt ze een belangrijke
rol in het ondersteunen van het plaatselijke verenigingsleven. En natuurlijk is de Borre een belangrijk aandachtspunt: we zijn er niet weinig fier op dat een

bescheiden dorp als Bierbeek een cultureel centrum heeft
met een uitstraling over de ganse regio. Ik ben aan mijn
derde mandaat bezig in de raad van bestuur en kan met
enige fierheid zeggen dat ik altijd heel goed heb kunnen
samenwerken met elke mandataris. Ik heb me nooit
politiek geëngageerd en ga dat ook nooit doen; waarschijnlijk is dat de hoofdreden voor de vlotte verstandhouding. Maar achttien jaar is stilaan wel genoeg zeker,
waar blijven de jongeren?
Staat uw engagement in het Davidsfonds hier los van?
Ja, natuurlijk. Ik ben daarvan overigens al voorzitter kort
nadat we hier komen wonen zijn. Ik ben erg fier op deze
bloeiende vereniging: momenteel hebben we 206 ledengezinnen. Het wat bestofte imago van weleer is er niet
meer. De leuze ‘voor godsdienst, taal en volk’, waar ik
wel achter sta, heeft plaatsgemaakt voor een ruimere humanistische, sociaal bewogen insteek. Onze culturele
werking is niet alleen deugddoend, maar ook noodzakelijk: een volk zonder cultuur en permanente vorming
gaat achteruit, en zonder vrijwilligerswerk valt onze samenleving plat.
U hebt hier heel wat mooie dingen hangen
Weet je, de plaatselijke Davidsfondsafdeling organiseert
regelmatig uitstappen, ook naar het buitenland. Soms
zoeken we zelfs verre horizonten op. Zo organiseren we
in 2012 een groepsreis naar Zuid-Afrika. Soms breng je
één en ander mee. En de spiritualiteit die uitgaat van bijvoorbeeld zo’n orthodox icoon geeft me rust. Een beetje
mediteren kan nooit kwaad.

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We hebben keuzes gemaakt, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

