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BIERBEEK
Beste Bierbekenaar,
De vakantie ligt alweer even achter
ons, maar het was geen echt onbewogen vakantieperiode. De plannen van
Storm en Elicio om onder andere in
onze gemeente, langsheen het traject
van de E40, windturbines te bouwen,
hebben tijdens de traditioneel rustige
vakantiemaanden de gemoederen
danig verhit. Wellicht zal er ook de
komende maanden van windstilte
geen sprake zijn. Het spreekt voor
zich dat dit dossier heel sterk leeft bij
onze mandatarissen.

V.U.: Partijsecretariaat - Koningsstraat 47 Bus 6 - 1000 Brussel - info@n-va.be

Bij de aanvang van een nieuw schooljaar riepen we onze medeburgers
weer op om extra aandacht te besteden aan verkeersveiligheid, met
nadruk op de schoolgaande jeugd, en
reden we al fietsend Bierbeek rond om
na te gaan of onze gemeente klaar was
om zijn jongste inwoners veilig met de
fiets naar school te laten rijden. Onze
bevindingen vindt u hiernaast.
Daarnaast zijn we uiteraard ook uitermate trots dat onze partij dankzij de
steun van ruim 30 % van de Vlaamse
bevolking een leidende rol speelt in de
Vlaamse Regering. Moeilijke keuzes
dringen zich op, keuzes waarvoor
duidelijke standpunten moeten genomen worden.
Daar staat
onze partij
voor, zowel
op gemeentelijk als op
regionaal en
nationaal
vlak.
Met warme
Vlaamse
groeten,

JAN DE BOUW
Voorzitter
N-VA Bierbeek

www.n-va.be/bierbeek

GEEL VOOR VEILIGHEID

Herman Vanautgaerden
en fractieleider Karen
Dourée ondersteunen
voluit de actie.

Een tevreden ploeg na
de geslaagde actie.

Zaterdag 30 augustsus was het weer zover. Voor de tweede maal op rij stond
het laatste weekend van de schoolvakantie in het teken van onze actie rond
verkeersveiligheid.
Onder een schuchter zonnetje gingen mandatarissen en bestuursleden op pad
om op goed zichtbare plaatsen in de gemeente de intussen bekende felgele
spandoeken te hangen met als voor de hand liggende bedoeling onze inwoners
en het doorrijdende verkeer attent te maken op de nood om een omgeving te
scheppen waarin onze jongste inwoners in de veiligst mogelijke omstandigheden naar school kunnen.
Dergelijke acties zijn geen overbodige luxe wanneer we in de statistieken kunnen vaststellen dat het aantal ongelukken met fietsers tijdens de eerste weken
na de schoolvakantie de hoogte in schieten en dat er in België in 2013 niet minder dan 14 533 slachtoffers te betreuren vielen met ongevallen met voetgangers,
fietsers en bromfietsen (Bron: Verkeersongevallen dossier 2013 van FOD Economie).
Houd er dus voldoende rekening mee dat kinderen en jongeren minder ervaren
aan het verkeer deelnemen en dus impulsiever kunnen reageren. Matig als automobilist zeker je snelheid en behoud een veilige afstand. Als ‘zwakke’ weggebruiker let je er eerst en vooral op dat je voldoende zichtbaar bent (zoals
reflecterend materiaal of een fluo hesje), draag je als fietser bij voorkeur een
helm en zorg je voor een tiptop onderhouden fiets.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Nieuwe fietspaden… een oud zeer
N-VA Bierbeek stelde tijdens haar
fietsactie vast dat veel fietspaden er
door gebrekkig onderhoud zeer
slecht bijliggen.

Raadsleden
Marijke Sterkcx
en Ward Abts
stellen de slechte
staat van de
fietspaden op de
Neervelpsestraat vast

De huidige toestand
van de fietspaden
op de Neervelpsestraat.

Dit zijn de ‘nieuwe
fietspaden’ op de
Waversesteenweg
in Opvelp.

Een van de vereisten voor een veilige
verkeersomgeving is uiteraard de
aanwezige infrastructuur. Met deze
gedachte in het achterhoofd, sprongen we met enkele dapperen in de
namiddag van 30 augustus op onze
fiets voor een tocht door Bierbeek.
Via de Merenstraat, de Ruisbroekstraat en de Bergstraat reden we via de
Opvelpsestraat richting Opvelp, vervolgden we onze weg over de
nieuwe fietspaden van de Waversesteenweg en keerden we via de Neervelpsestraat terug richting Bierbeek.
In tegenstelling tot vorig jaar lag de
Merenstraat er netjes bij en dus klaar
om de fietsersstroom van 2 dagen
later op te vangen. De Neervelpsestraat en delen van de Opvelpsestraat
daarentegen hebben fietspaden die
deze naam reeds enige jaren onwaardig zijn en verdienen ons inziens een
prioritaire behandeling.
De opwaardering is weliswaar opgenomen in het beleidsprogramma van
de bestuursploeg, doch zonder con-

crete data voor realisatie. De uitvoering ervan kan wat ons betreft niet
snel genoeg van start gaan. Bovendien werden we tijdens onze tocht
over de Neervelpsestraat voortdurend gehinderd door overhangend
onkruid, hetgeen het veiligheidsgevoel geenszins verhoogde.

Onkruid
Ontgoocheld waren we ook over het
onderhoud van het nieuwe fietspad
op de Waversesteenweg. Slechts vijf
maanden ervoor met veel feestgedruis geopend, moesten we vaststellen dat ook hier het onkruid traag
maar gestaag zijn weg zoekt. Het is
betreurenswaardig te moeten vaststellen dat nieuwe en kwalitatieve
infrastructuur door gebrekkig onderhoud een deel van zijn meerwaarde
dreigt te verliezen. Een dergelijk
waardevolle investering verdient een
beter lot.
Er is dus nog heel wat werk voor de
zittende beleidsploeg indien zij haar
belofte voor een mobiliteit op maat
van de inwoners, met veel aandacht
voor zwakke weggebruikers en minder auto’s wil waar maken. N-VA
Bierbeek zal hier alleszins de vinger
aan de pols blijven houden.

N-VAnders in de gemeenteraad
Gemeenterekening 2013 – budgetwijziging 2014
Op de GR van 26/6/14 stelden we dat de cijfers van 2013 uiteindelijk minder slecht waren
dan voorzien in het budget 2013 dank zij hogere belastingsinkomsten. Eigenlijk is het positief
resultaat van de jaarrekening gehaald door een quasi volledige benutting van de overschotten
uit de voorgaande dienstjaren. In de buitengewone dienst zijn er meer overschotten, maar
deze zijn gehaald door de voorziene investeringen door te schuiven naar 2014

Meerwerken nieuw gemeentehuis
De N-VA waarschuwde bij het begin van de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan CC de
Borre reeds voor de buitensporige kostprijs en de te verwachte meerwerken. Eind juni werden
er al voor 70 000 euro meerwerken uitgevoerd waarvan 20 000 euro aan studiekosten. Wordt
vervolgd ...

KAREN DOURÉE
N-VA fractieleider
gemeenteraad

Peter- of meterschap van kleine gemeentelijke perken en plantsoenen
Sinds kort bestaat er mogelijkheid om restperceeltjes van het openbaar domein te mogen onderhouden. Inwoners die
dat wensen, kunnen vanaf nu officieel instaan voor onderhoud van beplantingen in kleine perken voor hun deur.
De N-VA vroeg aan de coalitie om dit reglement uit te breiden naar onderhoud van trage/holle wegen.

bierbeek@n-va.be

Simulatiefoto met zicht vanuit Keibergstraat/Poelblokweg richting Boutersem.

Hoge molens vangen veel wind
Sinds de aankondiging van het windturbine-project van
Storm en Elicio in juni jl. heeft dit reeds tot heel wat polemiek in Bierbeek geleid. N-VA Bierbeek is voorstander van
alternatieve en minder vervuilende energievormen, maar
het voorgestelde project werd binnen onze fractie gewogen
en te licht bevonden. Wij willen dit project toetsen aan een
provinciaal windplan dat de strengste regels in acht neemt
wat betreft geluidnormen en slagschaduw en dat een ernstige compensatieregeling voorziet.

Simulatiefoto met zicht vanop de
Lovenjoelsestraat richting Boutersem

Onze fractie in de gemeenteraad heeft dan ook haar steun
betuigd aan de vraag vanuit ons gemeentebestuur om het
voorliggende project te schorsen in afwachting van dit plan,
dat mede met inspraak van de burgers tot stand zou moeten komen.

De fruitoogst kan beginnen …

Fruit… lekker inheems
De fruitoogst in onze contreien kondigde zich veelbelovend
aan. Vele mooie vruchten sierden de bomen, klaar om geplukt te worden en hun weg te vinden in eigen land en ver
daarbuiten.
Het aanhoudende conflict in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties tegen Rusland trekken echter een streep
door de rekening en deden een grote afzetmarkt verloren
gaan.
Vandaar onze oproep om niet enkel uitheemse fruitsoorten
te consumeren, maar ook een lekker sappige appel of peer
uit eigen streek op het menu te zetten en terzelfdertijd onze
lokale fruitboeren een hart onder de riem te
steken.

Kaas- en biermiddag
Op zondag 12 oktober nodigt het bestuur
van N-VA Bierbeek u allen uit op haar
eerste kaas- en biermiddag in het
Borrestaminee. Om de honger enigszins
aan te scherpen starten we om 10u30 met
een begeleide wandeling over onze
waardevolle Bierbeekse trage wegen.
Vooraf inschrijven is vereist en meer
informatie hierover vindt u op
www.n-va.be/bierbeek of op www.facebook.com/nvabierbeek.

www.n-va.be/bierbeek

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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 Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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