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BIERBEEK

www.n-va.be/bierbeek

Met het einde van het jaar in zicht lijkt het 
me niet verkeerd een balans op te maken 
van de realisaties van de N-VA-ploeg van 
het voorbije jaar. Bij de installatie van de 
gemeenteraad beloofden we vuurwerk 
vanuit N-VA-hoek, en daar hebben we 
voor gezorgd. Getuige hiervan onze veel-
vuldige interventies tijdens de gemeente-
raden die de politieke en maatschap-
pelijke discussie binnen onze gemeente 
meer inhoud en kleur gaven. Dat kan u 
trouwens nalezen in de verslagen van de 
gemeenteraad die op www.Bierbeek.be 
beschikbaar zijn. 

Bovenop dit werk in de “geëigende” 
organen, traden we ook naar buiten met 
acties voor een herwaardering van de 
trage wegen en onze visie op mobiliteit in 
onze gemeente, waarmee we een stempel 
op het beleid konden drukken. Ook ons 
laatste initiatief, waarbij we in samenwer-
king met andere N-VA-afdelingen binnen 
de Leuvense regio een platform creëerden 
voor ondernemers en zelfstandigen, werd 
ten zeerste gesmaakt.
Een geslaagde balans voor 2013 dus.

De volledige N-VA-bestuursploeg en 
ikzelf wensen u allen uiteraard ook een 
zalige kerstperiode en een spetterend 
2014 toe, met van onze zijde de oprechte 
overtuiging om ook 2014 met hetzelfde 
enthousiasme en dezelfde inzet aan te va-
ten. Dit met een beter Bierbeek voor ogen.

Meer ondernemenDe balans van 2013

Eind oktober stelde de N-VA haar congresteksten voor aan 
de pers en het grote publiek en ontvouwde daarmee onder 
andere haar visie op de sociaal-economische ontwikkeling in  
Vlaanderen. Eén van de speerpunten daarin is de dynamiek 
die uitgaat van het ondernemerschap en met deze gedachte 
in het achterhoofd zetten enkele N-VA-afdelingen uit de 

Leuvense regio een initiatief op poten waarbij vertegenwoordigers van de politieke en 
financiële wereld en ondernemers samen werden gebracht om hun standpunten naar 
voor te brengen.

N-VA Bierbeek was uiteraard van de partij, en zakte op 26 november jongstleden, 
samen met enkele Bierbeekse ondernemers, af naar de universiteitshallen in Leuven 
voor een interessante en boeiende gespreksavond.

De spits werd afgebeten door N-VA-Kamerlid Theo Francken die de N-VA-
standpunten over ondernemen toelichtte, gevolgd door KBC CEO Johan Thijs en 
Vlaams minister Philippe Muyters die respectievelijk hun licht lieten schijnen over 
de financiële ondersteuning van ondernemers en de instrumenten waarover de 
Vlaamse overheid beschikt om het 
ondernemerschap te stimuleren.

Op zich heel boeiende materie, 
maar de intensiteit van de avond 
steeg naar een hoogtepunt wanneer 
de drie eerder vermelde heren 
in debat gingen met Daniëlle 
Vanwesenbeeck (CEO Mastermail) 
en Peter Robbrechts (Bedrijfsrevisor 
DRT & Partners). Hierbij werden 
enkele kwalijke pijnpunten naar voor 
gebracht, waaronder de stijging van 
de liquidatiebonus, de beschikbaarheid van kredieten, de rechtsonzekerheid, het 
eenheidsstatuut voor werknemers, complexiteit van de fiscaliteit, hoge loonkosten, 
enzovoort.  Dit zijn stuk voor stuk problemen waarmee ook onze lokale ondernemers 
worden geconfronteerd en het is schrijnend vast te stellen dat de meerjarenplanning 
en het doelstellingenkader van het Bierbeekse gemeentebestuur een weinig 
ondersteunende visie op ondernemerschap formuleert, zoals u in een artikel verder in 
deze infokrant kan lezen.

Het ondernemerscafé na het debat gaf de aanwezige ondernemers volop de 
gelegenheid om te netwerken en om in direct contact te treden met tenoren van het 
politieke en financiële spectrum. Op een lager en meer direct niveau, heeft het onze 
lokale mandatarissen alleszins in staat gesteld een open discussie te voeren met 
enkele Bierbeekse ondernemers om zodoende hun problematiek beter te plaatsen en 
wederzijdse inzichten te verwerven, en laat dat nu net het opzet zijn geweest.Jan De Bouw

Voorzitter N-VA Bierbeek



bierbeek@n-va.be

Meerjarenplanning op het verkeerde spoor?
Het nieuwe gemeentehuis blijft te duur. Volgens de huidige 
raming bedraagt de verwachte totaalkost om en bij de 7 mil-
joen euro. Sinds de goedkeuring door de meerderheid in de 
gemeenteraad in juni 2013 en de zware kritiek van de N-VA- 
fractie, heeft het gemeentebestuur alleszins toch nagedacht 
over een efficiënter gebruik van het nieuwe gebouw. Naast 
de administratie en de politie, zou nu ook het OCMW er een 
onderkomen vinden. 

DRINGENDE PROJECTEN SNELLER UITVOEREN
Er gaat te veel geld naar studiebureaus die allerhande pro-
jecten onderzoeken en voorbereiden waarvan de concrete 
realisatie pas x-aantal jaar na datum zal plaatsvinden. De 
N-VA vindt dat dringende projecten vlugger moeten uitge-
voerd worden. Wat voor zin heeft het immers nu al studie-
bureaus opdrachten te geven die pas na 2019 zullen uitge-
voerd worden? Er moet ook meer aandacht uitgaan naar 
efficiëntie en duurzaamheid. Bij het opnieuw aanleggen van 
fietspaden langs Opvelpse-, Neervelpse- en Korbeek-Lo-
sestraat, moet ook de vervanging van de betonstroken door 
een gladde asfaltbedekking in één keer gebeuren. Hier en 
daar wat stroken oplappen, zoals momenteel op de Waverse-
steenweg en de Lovenjoelsestraat gebeurt, is geen blijk van 
goed bestuur, maar zadelt de gemeente steeds opnieuw met 
bijkomende kosten op.

STIEFMOEDERLIJK
Lokale economie en toerisme worden in het voorgestelde 
meerjarenplan nog steeds stiefmoederlijk behandeld. De 
‘plannen’ voor de lokale economie bestaan uit het opmaken 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de herinrichting 
van de oude melkerijsite in Bierbeek; nergens is er nog 
sprake van een nieuwe KMO-zone, nochtans een verkie-
zingsbelofte van alle partijen. Visie en inspiratie ontbreken 
hier duidelijk.

De zogezegde ‘uitbouw’ van het toerisme bestaat in het ver-

der uitgeven van wat foldertjes en plaatsen van wegwijzers. 
Er bestaat bv. geen plan om fietsen en wandelen in Bierbeek 
aantrekkelijker te maken door aan te sluiten op de succesvol-
le provinciale wandel- en fietsknooppuntennetwerken. Het 
realiseren van nieuwe wandelroutes is evenmin een optie. 

Onze partnergemeente Ona wordt evenwel niet vergeten; 
toeristische uitwisseling is hier wel een optie! De N-VA 
meent dat solidariteit enkel mogelijk blijft wanneer we eer-
lijk en doordacht omgaan met onze financiële middelen, ook 
en vooral als het om subsidiegeld gaat. 

2 MILJOEN EURO VOOR KERKEN
Voor de instandhouding van ons rijk historisch erfgoed wor-
den enkel en alleen mid-
delen voorzien voor de 
kerkfabrieken; het gaat 
hier vooral om studie- en 
restauratiekosten voor 
de pastorieën en kerken 
in de vier deelgemeen-
ten. Over eventuele alter-
natieve bestemming en/
of gebruik van kerkelijk 
patrimonium komen er 
vooralsnog geen duide-
lijke afspraken. Wel wordt nu al 2 miljoen euro uitgetrokken 
voor deze gebouwen, terwijl voor ander waardevol erfgoed 
geen eurocent voorzien is. 

Het ontwerp van deze meerjarenplanning bevat volgens de 
N-VA weinig creativiteit en een gebrek aan visie, en dit in tij-
den dat rationele en weldoordachte besparingen een verant-
woorde trendbreuk zouden moeten zijn. In het lentenummer 
van onze Infokrant kijken we zeker terug op deze meerja-
renplanning en het budget voor 2014. Wordt dus vervolgd. 

Kerkelijk patrimonium kost handenvol 
geld. 

Sint-Pietersschool benadeeld door chantage 
van Stekelbees.

Stekelbees v.z.w. chanteert gemeente
De Bierbeekse afdeling voor voor- en naschoolse opvang van Stekelbees vzw aan 
de Sint-Pietersschool in Korbeek-Lo kampt blijkbaar al jaren met een tekort in 
haar plaatselijke begroting en dreigt ermee om deze afdeling te sluiten indien de 
gemeente Bierbeek geen ‘eenmalige forfaitaire subsidie’ van 4 500 euro toekent om 
de resterende verliezen te delgen.

N-VA Bierbeek is uiteraard mee bezorgd om het dreigende verlies van de toch al 
schaarse plaatsen in de kinderopvang, maar hekelt toch de aan chantage grenzen-
de manier (dreigen met sluiting) waarop dit dossier door Stekelbees wordt aange-
pakt. We vrezen voor precendenten. 

Onze initiële bereidheid om dit dossier onze steun te geven in het kader van het belang van onze allerjongsten kreeg echter 
een meer dan gevoelige knauw wanneer we de financiële situatie van Stekelbees vzw even nader gingen bestuderen. Blijkt 
dat deze ‘vereniging zonder winstoogmerk’ de voorbije vijf jaar een gecumuleerde winst van meer dan 1,1 miljoen euro 
heeft gerealiseerd en in 2012 beschikte over een eigen vermogen van maar liefst 1,629 miljoen euro (bron: NBB). Het lijkt ons 
dan ook volledig ongepast om de middelen van de gehele gemeenschap aan te spreken wanneer een private onderneming 
zonder winstoogmerk over ruim voldoende middelen beschikt om een toch wel bescheiden verlies in een plaatselijke afde-
ling op te vangen.



www.n-va.be/bierbeek

N-VAnders…in de gemeenteraad
De kas van de gemeente is bijna leeg

Sinds de goedkeuring van het budget van 2013 in februari heeft 
de gemeente ruim 660 000 euro meer geld nodig dan gepland. Het 
geraamde tekort loopt nu al op tot 1 026 000 euro of 9,07 procent bo-
ven de geraamde inkomsten. In elk normaal huisgezin zouden dan 
drastische maatregelen getroffen worden, want op een zo flagrante 
manier boven zijn stand leven kan niemand van ons lang vol hou-
den. Niet ons gemeentebestuur dus. 

N-VA-gemeenteraadslid Ward Abts waarschuwde al in februari voor deze ontsporing. Onze inschatting was toen dat 
de kosten ongeveer 7 procent onderschat waren; 9 maanden later wordt dit jammer genoeg de harde realiteit! Ook nu 
nog heeft het bestuur geen oren naar onze voorstellen om de tering naar de nering te zetten en jaarlijks 5 procent op de 
dagelijkse werking van onze gemeentediensten uit te sparen, zodat er toch nog enige ruimte zou overblijven voor hoogst 
noodzakelijke investeringen. Het peperdure nieuwe gemeentehuis waarvan de kosten nu al oplopen tot ruim 7 miljoen 
euro zal deze toestand alleen nog maar hachelijker maken. 

Belastingen op afval worden flink verhoogd

Op 1 januari zal je een flink pak meer moeten betalen voor de ophaling van gewoon huisvuil, grof huisvuil, GFT en 
PMD. Ook een bezoek aan het containerpark wordt eensklaps een pak duurder. N-VA Bierbeek staat achter het principe 
dat de vervuiler betaalt en dat meergebruikers een hogere factuur mogen krijgen dan hun dorpsgenoot die zijn ecologi-
sche voetafdruk heel bewust weet in te perken. In deze optiek begrijpen wij de beslissing van het gemeentebestuur niet 
om de huurprijs voor de afvalcontainers te verdubbelen en de aanbiedingsprijs te verlagen. Dit staat immers haaks op 
het principe van ‘de vervuiler betaalt’. 

De nieuwe regeling is ook voor onze plaatselijke middenstand erg nadelig. Ter illustratie: het aanbieden van een zakje 
puin in het containerpark kost momenteel 3 euro; vanaf Nieuwjaar wordt dat ineens 7 euro! N-VA-gemeenteraadsleden 
Karen Dourée en Ward Abts hebben deze voorstellen hard bestreden. Merkwaardig was de tussenkomst van de Open 
Vld die stelde dat de belastingverhoging al bij al beperkt was. En wij maar denken dat vooral de liberalen tegen ver-
hoogde belastingen zijn. Niet dus!

Kunstgras voor de Bierbeekse jeugd

De N-VA-fractie heeft de in het vooruitzicht gestelde aanleg van een kunstgrasveld op het voetbalterrein van Bierbeek 
mee goedgekeurd. Op uitdrukkelijke vraag van de N-VA heeft de schepen van sport garantie gegeven dat dit veld voor 
alle Bierbeekse jeugdspelers open wordt gesteld. N-VA-gemeenteraadslid Marijke Sterckx heeft het voorstel gedaan om 
de reservatie en planning van het kunstgrasveld in handen te geven van de gemeentelijke sportdienst om een evenre-
dig gebruik door de verschillende (sport-)verenigingen te kunnen waarborgen. De aanleg van het sportveld wordt ten 
vroegste in 2016 verwacht. 

Meerjarenplanning op het verkeerde spoor?

De N-VA-raadsleden gebruiken regelmatig de grove borstel 
in de gemeenteraad

Nuttige informatie:
•	 www.meerondernemen.be
•	 www.n-va.be/bierbeek
•	 www.facebook.com/nvabierbeek
•	 Congresteksten (http://www.n-va.be/con-

gresteksten/ontwerp-congresteksten-veran-
dering-voor-vooruitgang)

•	 Nieuwjaarsreceptie Gent Expo 11/1
•	 Congres 31/01 – 02/02 Antwerp Expo
•	 Verslagen gemeenteraad Bierbeek (http://

www.bierbeek.be/Verslagen-gemeenteraad.
html)

N-VA Bierbeek 
wenst de inwoners 
van Bierbeek een 
jaar vol Verandering 
Voor Vooruitgang



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.
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Samen houden we 
het Vlaamse onderwijs aan de top

De N-VA heeft hard meegewerkt aan de hervorming van
het Vlaamse onderwijs. Het masterplan Onderwijs dat
nu op tafel ligt, behoudt wat goed is en hervormt wat
beter kan. Het is een gerichte hervorming, die vrijheid
geeft aan leerlingen én scholen. 

Het Vlaamse onderwijs behoort tot de wereldtop.
Dankzij de vele hardwerkende en gemotiveerde
onderwijsmedewerkers is ons onderwijs zo sterk en
kwaliteitsvol. Het is een verhaal van mensen, niet
van structuren. Het onderwijs versterken betekent
dat we moeten focussen op die mensen, niet 

zozeer op de structuren.

“Er ligt een
hervorming op
tafel die het
goede van het
Vlaamse
onderwijs
behoudt en
tegelijk de
knelpunten
wegwerkt 
met concrete
maatregelen.”

aso niet op de schop, tso enbso versterkt
Wij gaan voor een sterker tso en bso, zonder het aso teverzwakken. Vrijheid vanonderwijs blijft voor de N-VA een absolute voorwaarde. Eenstructuurhervorming is dan ookeen vrijwillig verhaal. Scholen en ouders moeten niet in eenderwelk organisatiesysteemmeestappen. De bestaandestudierichtingen wordengescreend en opgenomen in het nieuwe indelingsprincipe (de matrix). Als deze nieuweindeling de onderwijskwaliteitgarandeert, kunnen scholenervoor kiezen om hun aanbod te verruimen of het ongewijzigdte houden. En of dat nu de naam‘aso’ of ‘doorstroom’ draagt,doet weinig ter zake.Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten 

van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit. 
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

GEERT BOURGEOIS, 
viceminister-president van de Vlaamse Regering
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