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BIERBEEK
Enkel het beste
is goed genoeg
Een drietal maanden geleden
werden het nieuwe
gemeentebestuur en de nieuwe
OCMW-raad geïnstalleerd,
ditmaal met een ruime N-VAvertegenwoordiging.

V.U.: Jan De Bouw - Pimberg 101 - 3360 Bierbeek - bierbeek@n-va.be

Weliswaar opereren we vanuit de
oppositie, zodat de constructieve
standpunten die we innemen om
het beleid in onze gemeente mee
vorm te geven, minder zichtbaar
zijn. Voortaan zullen wij u dus via
dit blad informeren over het
gedegen werk dat we in de
gemeenteraad en de OCMW-raad
verrichten en de beleidsopties die
we aan de meerderheid aanbieden.
Dit is mede het werk van een hecht
team van gedreven N-VA-leden die
onze mandatarissen ondersteunen,
maar ook kritisch benaderen. Enkel
het beste is goed genoeg voor
Bierbeek en zijn bewoners.
Ik beschouw het dan ook als een
voorrecht dat ik deze dynamische
werking kan
en mag
coördineren.

N-VA BIERBEEK HEEFT 5 MANDATARISSEN IN GEMEENTERAAD
Op de installatievergadering formuleerde N-VA-fractieleider Karen Dourée meteen een
voorstel om een raadslid van de meerderheidspartijen als voorzitter van de raad aan te
duiden. Het voorstel werd echter als ‘te laat’ van tafel geveegd. Dat betekent volgens ons
een gemiste kans om meer politiek gewicht te leggen bij de gemeenteraad, nu overal te
lande geklaagd wordt over de uitholling van het mandaat van gemeenteraadslid en het
verschuiven van de beleidsbeslissingen naar het uitvoerend college.
Tijdens de zitting begin februari stonden twee zware punten op de agenda: de
goedkeuring van het beleidsprogramma 2013-2018 én het financieel meerjarenplan 20132017. In het beleidsprogramma missen we een realistische financiële meerjarenplanning.
We stellen ons de vraag of dit beleidsprogramma wel bekostigd kan worden in de huidige
slechte financiële en sociaaleconomische context. Het blijft voor de N-VA een plan vol
goede intenties, zonder veel concrete voorstellen, zonder timing en zonder echte
engagementen. Omdat de N-VA niet in een dergelijk financieel avontuur wil meestappen,
hebben wij de beleidsnota niet goedgekeurd.
Na een grondige analyse van het financieel meerjarenplan stelt N-VA Bierbeek vast dat de
gemeentelijke begroting 2013 een waarschijnlijke overschatting maakt van de inkomsten
en bovendien een heel optimistische inschatting maakt van de evolutie van de uitgaven.
Bovendien worden er volgens ons geen inspanningen geleverd om een significante
besparing op het budget te realiseren om geplande grote investeringen te kunnen
financieren.
De geplande investeringen voor het nieuwe gemeentehuis draaien veel duurder uit dan
aanvankelijk voorzien. Ze dreigen een zware hypotheek te leggen op het
gemeentebudget en laten nog weinig ruimte voor andere noodzakelijke investeringen
(zie ook elders in deze publicatie).
Begin maart werd de samenstelling van een aantal adviesraden (sportraad, jeugdraad,
bibliotheekraad, ...) goedgekeurd en steunden we het project voor de renovatie van “De
Villa” om de scouts uit Lovenjoel een geschikt onderkomen te bezorgen. Ook de
uitbreiding van de zone 30 en het parkeerverbod voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton in
de zone Korbeek-Lo Noord kan onze goedkeuring wegdragen, maar met die bemerking
dat dit ook afdwingbaar gemaakt moet worden.
Verdere duiding vindt u natuurlijk ook op onze website www.n-vabierbeek.be
N-VA mandatarissen v.l.n.r. Herman
Van Autgaerden, Marijke Sterckx,
Karen Dourée, Ward Abts en
André Van Melkebeek
OCMW raadsleden
Agnes Abts en David Van de Broeck.

JAN DE BOUW
Voorzitter
N-VA Bierbeek
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Met man en macht
Is het u ook opgevallen? Sinds enkele maanden lijkt de klad er weer goed in te zitten.
Enkele illustraties van de toestand in ons land:
• De koning die zijn kerstboodschap flagrant misbruikt
om een politiek standpunt in te nemen tegen de
grootste partij van Vlaanderen, duidelijk geïnspireerd
door de behoudsgezinde partijen; premier Di Rupo
hield de pen net niet vast.
• Bijna 17 000 werknemers verloren vorig jaar hun baan
door collectieve ontslagen; ook dit jaar tikt de teller
flink aan met schrijnende voorbeelden als Ford Genk,
Arcelor-Mital, ING, Caterpilar en Electrabel. Ook de
lokale overheden ontspringen de dans niet.
• De loonkosten in ons land blijven uitzonderlijk hoog
in vergelijking met onze buurlanden (30 % verschil
met Duitsland, 25 % met Nederland, 15 % met
Frankrijk). De koopkracht van de gewone Vlaming is
helaas niet navenant. Ons land heeft daarnaast de
grootste belastingdruk op inkomen in Europa. De
kloof met de andere landen wordt enkel groter. België
is het enige land waar werken haast bestraft wordt.
• De federale overheid moest eind februari al 1 miljard
euro vinden om haar begroting naar een beoogd

tekort van 2,15 % te brengen. Luttele weken later is de
put al drie keer zo groot. De begrotingscontrole
belooft alweer een pijnlijke oefening te worden.
Benieuwd wie nu de rekening gepresenteerd zal
krijgen. Vlaams minister Muyters bewijst trouwens
dat de tering wel naar de nering kan gezet worden
wanneer men dat wil, met goede inzichten en
doorzettingsvermogen. Als enige hogere overheid in
dit land behoudt hij een begroting in evenwicht.
• De onverkwikkelijke ACW-affaire, waarbij slechts
mondjesmaat informatie werd gelost over schimmige
deals die op zijn minst een zweem van eigenbelang en
doofpotoperatie hebben, en hoe dan ook indruisen
tegen de eigen heilige principes.
• Zelfs de magistratuur rolt weer vechtend over de
straat, getuige de nacht van de lange messen in
Antwerpen. Er moesten blijkbaar enkele rekeningen
vereffend worden tussen procureur-generaal Liègeois
en procureur Dams.
een verre droom. België is verworden
tot een geldverslindende moloch
waarvoor de gewone burger
uiteindelijk de rekening voor betaalt.

De fundamentele vraag is: hoe het zo
ver is kunnen komen? Een groot deel
van de problemen is terug te leiden
tot de culturele en
sociaaleconomische tegenstellingen
tussen noord en zuid en het falen van
de heersende politieke klasse om via
zes halfbakken staatshervormingen
het hoofd te bieden aan die
sluimerende problematiek.

Druppel teveel
Terwijl het stormt in de Wetstraat,
blijft het in de Bierbeekse Dorpsstraat
business as usual. Van dit front
weinig of geen nieuws, alhoewel de
realiteit ook in onze gemeente minder
rooskleurig is dan ze lijkt. Het
nieuwe gemeentehuis, waarvoor
volgens ons alternatieven bestaan,
dreigt de spreekwoordelijke druppel
te veel te worden voor de
gemeentefinanciën.

Schaamrood
Heeft u nooit met het schaamrood op
de wangen getracht buitenlandse
vrienden of collega’s wegwijs te
maken in het kluwen dat de
Belgische staat geworden is, hoe haar
bevoegdheden en geldstromen
verdeeld zijn? Ongelovige blikken
zijn gegarandeerd uw deel.
De chaos wordt niet helderder
wanneer men daar nog de impact van
de invloedrijke zuilen bijtelt, of het
recente failliet van het eens zo
geroemde overlegmodel.

Ongewenste comeback
Slechts één recent voorbeeld van het
falende beleid: de Brusselse
Hoofdstedelijke Gemeenschap. Een
zoveelste overlegorgaan werd
toegevoegd aan het zo al logge en
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N-VA Bierbeek zal haar rol als
oppositiewaakhond voluit spelen.

onoverzichtelijke staatsbestel.
Bovendien werd hiermee de poort
geopend naar een verdere
verfransing van de Vlaamse rand
rond Brussel. De unitaire provincie
Brabant begroeven we in 1995. Nu
maakt ze een onverhoopte en vooral
ongewenste comeback.
Een consistent en structureel beleid
ten dienste van onze gezinnen,
werknemers en ondernemers blijft

Onrustwekkend
Het is daarom onrustwekkend dat de
coalitie een meerjarenbegroting
verdedigt die slechts met goede
intenties aan elkaar lijkt te hangen.
Naar de echte visie of beleidslijnen
van de nieuwe bestuursploeg heeft
de Bierbeekse burger het raden.
Daarom zal N-VA Bierbeek haar rol
als oppositiewaakhond ten volle
spelen. We zullen de roomsrode
coalitie zalven als het kan, doch slaan
als het moet. Daar gaan wij voor, met
man en macht. Dat is onze belofte
aan u!

N-VA biedt alternatief voor duur gemeentehuis

Op de gemeenteraad van februari heeft de N-VA-fractie haar bezorgdheid geuit over de uit de pan swingende
kostprijs voor het nieuwe gemeentehuis dat aan site van De Borre wordt gepland.
Een zorgvuldige kostprijsberekening leert ons dat er rekening moet gehouden worden met een kostprijs die
oploopt tot ongeveer 7,5 miljoen euro. De N-VA verwijst naar de vele leegstaande gebouwen in
Bierbeek die een goedkoper alternatief kunnen bieden.
De N-VA keurde in 2009 de plannen voor de oprichting
van een nieuw administratief centrum mee goed. Toen
werd de kost geraamd werd op 2 800 000 euro. Een ander
verhaal dus. Nu de kosten dreigen op te lopen tot het
drievoudige, moeten we de afweging over de financiële
haalbaarheid van het project opnieuw durven maken.

Molensteen
De geplande bouw van het gemeentehuis met een kost
van 7,5 miljoen euro wordt de molensteen rond de nek
van de gemeentefinanciën. Vrijwel alle gemeentelijke
reserves werden al aangewend om de financiering van dit
project rond te krijgen, met als gevolg dat elke
toekomstige financiële tegenslag de schuldgraad van de
gemeente doet stijgen, de belastingen de hoogte in jaagt
en de dienstverlening aan de bevolking hypothekeert.
Andere noodzakelijke investeringen voor de heraanleg
van rioleringen en straten, voor de uitbouw van het
wegennetwerk in het landelijk gebied, voor de
vrijetijdssector, enzovoort dreigen hiermee in het
gedrang te komen.

Fusie van gemeenten
De N-VA concludeert dat onze gemeente een dergelijk
grote financiële last niet kan dragen; wij verwijzen daarbij
niet alleen naar de snel verslechterende toestand van de
openbare financiën, maar ook naar de politieke wil op het
Vlaamse niveau om de bestuurskracht van de lokale
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Kan Bierbeek zich
een nieuw gemeentehuis
van 7,5 miljoen euro veroorloven?
besturen te verhogen door een nieuwe fusie van
gemeenten. De drang van de Leuvense burgemeester om
op korte termijn (delen van) buurgemeenten op te
slorpen om zijn stadsbestuur financieel boven water te
houden, is al meerdere keren breed in de pers
uitgesmeerd. Ook in dat licht moet deze mega-investering
herbekeken worden.
De N-VA stelt daarom voor om samen met alle politieke
partijen van Bierbeek opnieuw rond de tafel te gaan zitten
en mogelijke alternatieven voor de inderdaad te krappe
en ouderwetse huisvesting van onze gemeentelijke
diensten te onderzoeken. Wij geven alvast een voorzet.

Ruime, lege gebouwen
Bierbeek beschikt overigens over een groot aanbod van
ruime gebouwen die sinds enige tijd leeg staan
(voormalige psychiatrische instellingen). De N-VA meent
dat deze voor een aanvaardbare prijs kunnen gehuurd,
gerenoveerd en heringericht worden om er enkele
gemeentelijke diensten te huisvesten, zodat er binnen het
gemeentehuis ruimte komt die een efficiëntere werking
mogelijk maakt.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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