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BIERBEEK
Ons gewicht in de schaal

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

Ik schrijf dit voorwoord dag op dag
één jaar voor de verkiezingen van
2014. Ook de dag waarop de peiling
van De Standaard naar de kiesintenties onze partij 32 % van de
stemmen geeft. Het vertrouwen
van zowat één derde van de Vlamingen elke dag weer opnieuw
waardig zijn; het is een zware last
op de schouders van elke mandataris of vrijwilliger. Maar die wordt
echter met veel enthousiasme opgenomen.
Ook in Bierbeek nemen we deze
verantwoordelijkheid graag ter
harte, zoals u verder in dit huisaan-huisblad kan lezen. Onze visie
op onze lokale cultuurtempel, het
aanklagen van milieuhinder of het
proactief werken aan trage, veilige
wegen voor wandelaars en fietsers.
Het is maar een greep uit de vele
initiatieven waarvoor uw lokale
mandatarissen dag na dag hun gewicht in de schaal werpen.
Dit alles met één groot doel voor
ogen: Bierbeek nog aangenamer en
aantrekkelijker maken. Rest mij u
allen een heel fijne vakantieperiode
toe te wensen. Ik hoop u van harte
te verwelkomen
op de Hagelandse barbecue
op 7 juli ter gelegenheid van de
Vlaamse feestdag.
Met vriendelijke
groeten.
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WAT ALS …

Bierbeek CC De Borre stiefmoederlijk zou behandelen?
Onze gemeente heeft zich een
stevige reputatie weten te verwerven
als cultureel baken in de wijde
omtrek. Dat komt vooral door een
jarenlange uitstekende werking van
CC De Borre en haar medewerkers.
Er dreigt echter gevaar, door een
gebrek aan investeringen in moderne
infrastructuur. De N-VA trekt aan de
noodbel.
We mogen dan ook met terechte trots
terugblikken op haar rijke 30-jarige
geschiedenis. Jaar na jaar worden
grote namen gestrikt, afgewisseld met
kleinere, ingetogen producties. Bovendien wordt er geprogrammeerd voor
een zo breed mogelijk publiek. Van de
allerjongsten tot en met senioren kunnen kennis maken met en zich laten
enthousiasmeren door cultuur in de
meest brede zin van het woord.

Acuut gevaar
Een goede programmatie en de daarmee samengaande betekenisvolle cultuurbeleving in onze gemeente is
enkel zinvol indien een aangepaste infrastructuur aanwezig is. En net daar
dreigt nu acuut gevaar. Het gemis aan
een langetermijnvisie, met bijhorend
investeringsprogramma, heeft ertoe
geleid dat ons eens zo vooruitstrevende cultureel centrum qua hedendaagse comfortnormen langzaam
maar zeker achterop hinkt in vergelijking met de evolutie van de infra-

bierbeek@n-va.be

structuur in de nabije en ruime omgeving van onze gemeente.

Compleet achterhaald zitcomfort
Illustratief hiervoor zijn de verouderde, lawaaierige verwarming, het
ontbreken van standaard genummerde plaatsen en zeer zeker het compleet achterhaalde zitcomfort.
Bovendien is de theaterzaal slechts via
kunst- en vliegwerk toegankelijk voor
minder mobiele personen. Wie regelmatig een voorstelling bijwoont, kan
bovenstaande zeker onderschrijven.
Een voorbeeld ter illustratie: Voor een
theatervoorstelling van 400 personen
met genummerde plaatsen dienen de
medewerkers manueel 400 stoelen in
de zaal te plaatsen, deze in elkaar te
verankeren (hetgeen niet altijd meer
mogelijk is door slijtage) en handmatig van een genummerde stikker te
voorzien. Heel veel moeite en kosten
voor een opstelling die qua kijkcomfort geenszins bevredigend is door de
zwakke helling van de zaal. En dan
zal je als kleine of middelgrote persoon nu net de pech hebben om een
plaats achter een groot iemand te hebben.

nodig. Investeringen in een nieuw verwarmings- en luchtcirculatiesysteem,
maar vooral in een verbeterde toegankelijkheid voor minder mobielen. Er is
ook een nieuwe telescopische zittribune nodig die het polyvalente
karakter van de theaterzaal vrijwaart.

Warme oproep
Vandaar onze warme oproep aan de
partijen van de meerderheid (CD&V,
Groen en sp.a): investeer ingrijpend en
dringend in de culturele toekomst van
onze gemeente. Temeer daar het
beheersorgaan van De Borre een niet
onaanzienlijke bijdrage vanuit haar
reserves ter beschikking stelt.
Vanuit een pluralistische benadering
lijkt het ons niet meer dan billijk dat
de beschikbare middelen in de cultuur- en erfgoedsfeer gelijkmatig over
profane en sacrale projecten worden
verdeeld. Dat de gemeente de voorbije
jaren vooral ondersteuning heeft
geboden aan projecten op sacraal
gebied is niet verwonderlijk vanwege
de signatuur van de grootste partij in
de meerderheid. De N-VA streeft naar
projecten waar iedere Bierbekenaar,
ongeacht zijn overtuiging, baat kan
hebben.

Verandering is dus meer dan nodig.
Als De Borre haar leidende rol als cultuurcentrum de komende 20 jaar wil
bestendigen, zijn er investeringen

Zie volgende bladzijde

Zoals we in een vorige uitgave van dit
informatieblad reeds aangegeven
hebben, zal de geplande bouw van
een nieuw, prestigieus én te duur
gemeentehuis een impact hebben op
de beschikbare investeringsmiddelen
binnen onze gemeente. De Borre mag
hiervan niet het eerste slachtoffer
worden!

¡No pasarán!
Hierop zegt N-VA Bierbeek: ¡No pasarán! Voor ons is cultuur één van de
levensaders van de samenleving.
Cultuur is nodig in Bierbeek, toegankelijk voor jong en oud, zowel op het
gebied van inhoud als infrastructuur.
De Borre is het kloppende hart van de
brede cultuurbeleving in onze

gemeente en verdient onze steun. Een
verbeterd comfort, door een hoogwaardige tribune en een deugdelijke
verwarming, is nodig.
Bovendien zal het gemeentehuisproject een langdurige impact hebben
op de dagelijkse werking van De
Borre. Namiddagvoorstellingen ter
plaatse worden dan de facto onmogelijk omwille van de geluidshinder
(met bijhorende impact op de kosten
voor bijvoorbeeld schoolvoorstellingen op verplaatsing). De parking
dreigt herschapen te worden in een
opslagplaats voor bouwmaterialen en
machines, wat de toegankelijkheid
ernstig dreigt te verstoren. Ongeacht
of de bouwwerkzaamheden van start

gaan; de gevolgen laten zich reeds
voelen in de programmatie voor het
seizoen 2013-2014.
Wij roepen u op om, ongeacht uw politieke overtuiging, het bestuur van de
gemeente aan te spreken opdat onze
culturele trots terug de uitstraling
krijgt die ze verdient.

JAN DE BOUW
Lid Raad van Bestuur
CC De Borre

ARNAUD RECKO
Lid Raad van Bestuur
CC De Borre

N-VA werkt mee aan herwaardering van Bierbeekse trage wegen
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
onbegonnen werk. Er moeten dus keuzes gemaakt worden.
Het gemeentebestuur moet er zich er toe verbinden om de
weerhouden routes permanent toegankelijk te houden.
N-VA Bierbeek geeft alvast een voorzet. Wij hebben aanbevelingen gemaakt voor een beter onderhoud, een specifieke bewegwijzering en de uitrusting van een aantal trage wegen in
elke deelgemeente. Deze voorstellen hebben we aan het schepencollege overhandigd. In de hoop dat er op korte termijn
ook effectief iets mee zal gebeuren. Wie meer informatie wenst, kan terecht op de webstek van N-VA Bierbeek. Daar
vind je ook de inventariskaarten.

N-VA klaagt vervuiling van onze beken aan
Door een defecte waterzuivering in het psychiatrisch ziekenhuis St.-Kamillus wordt er regelmatig ongezuiverd en zwaar vervuild ziekenhuisslib
geloosd in de Herpendaalbeek en de Molenbeek ter hoogte van het waterproductiecentrum Huyskens in Korbeek-Lo. De N-VA heeft deze laakbare
praktijk op de gemeenteraad aangeklaagd en bij het schepencollege
aangedrongen op dringende maatregelen om de vervuiling van de beken te
voorkomen. Het heeft immers geen zin miljoenen euro’s te investeren in
gescheiden rioleringen en een hoge borst op te zetten over de hoge zuiveringsgraad van ons afvalwater, als door gebrek aan adequate controles
dergelijke voorvallen kunnen plaatsvinden. Deze praktijken leiden ertoe dat het broze ecologisch herstel in deze beken
voor geruime tijd teniet wordt gedaan.
Voor meer informatie over onze politieke werking en activiteiten kan u steeds terecht op onze website:
www.n-vabierbeek.be of op facebook www.facebook.com/nvabierbeek.
U kan ons ook bereiken voor een persoonlijk contact op ons mailadres: bierbeek@n-va.be
of bij Jan De Bouw, Pimberg 101, 3360 Bierbeek.

www.n-va.be/bierbeek

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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