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Beste inwoner
Eerst en vooral wil ik alle inwoners
van Beerse en Vlimmeren het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.
Ik wens onze gemeente ook een
goede financiële gezondheid toe.
Maar met spijt in het hart zie ik dat
het gemeentebestuur van CDE-Vlim.be
en Beerse+ de ingeslagen weg, die
de N-VA in 2012 inzette, niet doortrekt.
De N-VA werkte de afgelopen jaren
keihard om de gemeentelijke schuld
te verlagen. Met succes, de schuld
halveerde op amper zes jaar tijd.
Verderop in dit huis-aan-huisblad
leest u onder meer over de forse
belastingverhoging die het gemeentebestuur voor u in petto heeft via de
maandelijkse bijdrage aan DIFTAR.
Voor de wielerwedstrijd Memorial
Rik Van Steenbergen met start in
Beerse werd 30 000 euro neergeteld, maar de gemeente liet geen
contract opmaken met de organisatoren. Daardoor stond er geen
enkele tegenprestatie vanwege de
organisatoren op papier. Ze konden
dan bijvoorbeeld ook het gratis
ontbijt buiten Beerse-Vlimmeren
bestellen. Onze lokale handelaars
waren daarvan de dupe.
Marc Janssen
Afdelingsvoorzitter

Vaste kosten DIFTAR worden
50 procent duurder
De vaste maandelijkse kost voor een container restafval stijgt van 2 naar
3 euro. “Een verhoging van 50 procent voor elke gebruiker, zonder dat
er ook maar 1 kilogram afval meer wordt weggegooid. Een erg fout signaal”,
zegt gemeenteraadslid Bart Smans. “De N-VA stemde tegen deze platte
belastingverhoging.”
De meerderheidspartijen keurden enkele verhogingen voor
het weggooien van afval goed. Onder meer grofvuil weggooien
wordt duurder. Het meest in het oog springt de verhoging
van 50 procent voor de kost voor het hebben van een grijze
container. “Het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt opzijgeschoven. Hoe minder je weggooit, hoe meer je factuur
percentueel stijgt”, hekelt Bart Smans. “Dit is een platte
belastingverhoging.”

Bart Smans

Gemeenteraadslid

N-VA-voorstel goedgekeurd: extra
service voor burger in klachtenprocedure
De N-VA stelde voor om een overeenkomst af te sluiten met de Vlaamse
Ombudsdienst, met het oog op een volledig onafhankelijke en objectieve
behandeling van klachten. De overeenkomst zorgt ervoor dat de gemeente
Beerse en haar inwoners gratis bij de Vlaamse Ombudsdienst terechtkunnen.
“Elke klacht wordt eerst aangepakt door de gemeente, al kan je daarna nog steeds
in beroep gaan bij de ombudsman”, zegt fractievoorzitter Ben Bols. “Dat zorgt
voor een onafhankelijke en transparante opvolging van klachten.”
De ombudsman zal, indien nodig, mensen doorverwijzen naar de correcte
diensten en instanties. Dat zorgt dus voor extra service naar de burgers toe.
“We zijn blij dat het gemeentebestuur instemde met ons voorstel”, sluit
Ben Bols af.

Ben Bols

Fractievoorzitter

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Oppositie krijgt geen stem in overleg
over kinderopvang
In Beerse komt er een nieuw overlegorgaan voor de organisatie van kinderopvang. Gemeenteraadslid Inge
Blondeel was kandidaat om mee te denken over het toekomstige beleid. De huidige meerderheid
besliste echter om alleen vertegenwoordigers van de meerderheidspartijen te selecteren voor het overleg.
Het is niet het eerste geval waar de huidige meerderheid een nieuwe constructie opzet om de oppositie
volledig buitenspel te zetten.
Meerderheid houdt N-VA-kandidaat tegen

De N-VA stelde voor om Inge Blondeel toe te voegen aan het Lokaal Overleg Kinderopvang. De nipte meerderheid van
CDE-Vlim.be en BeersePlus stemde tegen. “Vlaanderen laat toe dat de oppositie in zo’n overleg zit, maar in de gemeente
Beerse kiezen ze om dat niet te doen. Een gemiste kans”, aldus fractievoorzitter Ben Bols.

N-VA is teleurgesteld

Inge Blondeel reageert erg aangeslagen: “Ik heb mij kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 om het
thema kinderopvang te kunnen opvolgen. Ondanks dat ik in de oppositie zit, heb ik de voorbije maanden op bijna elke gemeenteraad
voorstellen rond kinderopvang gedaan. Nu wordt alles in een apart orgaan buiten de gemeenteraad gestoken, waar ik geweerd
word. Jammer dat het gemeentebestuur niet verder kijkt dan partijkleuren.”

Geen participatie en inspraak

“We willen met de N-VA over de partijgrenzen en vanuit de oppositie mee zoeken naar oplossingen”,
zegt Inge Blondeel. “Het is jammer dat de meerderheid daar niet voor open staat. Dit vooral is helaas
niet nieuw. De meerderheid zet met regelmaat van de klok nieuwe constructies op, met als doel de
oppositie niet te betrekken. Het toont des te meer aan dat deze meerderheid niet hoog oploopt met
participatie en inspraak.”

Inge Blondeel

Gemeenteraadslid

Provinciegouverneur Cathy Berx tikt
gemeentebestuur op de vingers
Fractievoorzitter Ben Bols diende begin juli klacht in tegen het gemeentebestuur van Beerse bij provinciegouverneur Cathy Berx. Het gemeentebestuur hield volgens Ben Bols bepaalde informatie achter voor
hem, waardoor hij zijn taak als raadslid niet ten volle kon uitvoeren. “De wet is heel duidelijk. Als raadslid
mag ik alle informatie verkrijgen over de gemeentewerking, maar uiteraard moet ik me wel houden aan
mijn beroepsgeheim. Het gemeentebestuur hield zich niet aan de wet en stuurde me niet de volledige
documenten die ik vroeg. Ik kon dus niet anders dan klacht in te dienen.”
Provinciegouverneur geeft Ben Bols gelijk

Provinciegouverneur Cathy Berx gaf Ben Bols over de volledige lijn gelijk. “Een gemeenteraadslid moet
het controlerecht over het bestuur van de eigen gemeente kunnen uitvoeren”, aldus Cathy Berx.

Informatie noodzakelijk om oppositietaak uit te oefenen

Ben Bols hoopt dat hij nu wel alle documenten kan inkijken. “Ik begrijp niet waarom het nieuwe
bestuur informatie probeert achter te houden”, zegt Ben Bols. “Als oppositie moeten we het bestuur
kunnen controleren. Dat gaat alleen als we alle informatie krijgen. Ik vraag me echt af wat ze te
verbergen hebben.”

Ben Bols

Fractievoorzitter
beerse@n-va.be

3
Memorial Rik Van Steenbergen

Gemeentebestuur werkt zonder getekend
contract en passeert lokale handelaars
Op de gemeenteraad van oktober voelde de oppositie de meerderheidspartijen aan de tand over de
kosten van de organisatie van de wielerwedstrijd Memorial Rik Van Steenbergen, die op 11 oktober
voor het eerst werd gereden. Bij vragen naar de kosten bleek dat er, dertien dagen na de wielerwedstrijd,
geen getekend contract met de organisatie van de koers bestaat. Wel duidelijk is dat de kost voor de
gemeente al zeker 30 000 euro bedraagt en dat de lokale handelaars niet werden betrokken bij aankopen
die gebeurden voor het evenement.
Gemeentebestuur passeert lokale handelaars

“De organisatie van een wielerwedstrijd is een absolute
meerwaarde”, zegt gemeenteraadslid Linda Bosch. “Maar
als er gemeenschapsgeld uitgegeven wordt om zo’n koers te
organiseren, moeten we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk
mensen genieten van de wielerwedstrijd en dat zoveel mogelijk
lokale handelaars hun graantje kunnen meepikken. Helaas
moeten we vaststellen dat het gratis ontbijt voor bezoekers,
dat aangeboden werd bij de ploegvoorstelling aan de start op
het kerkplein in Beerse, niet van lokale handelaars kwam.”

Gemeentebestuur schrijft ongedekte cheque uit

Om die reden vroeg Linda Bosch naar de details die de
gemeente met de organisatie van de koers afsloot. De
bevoegde schepen zei dat er geen contract was, waarna z’n
collega-schepen en partijgenoot dat tegensprak. Er is wel een
contract, maar het is niet getekend. “Geen sluitend contract
opstellen, zorgt voor financiële onzekerheid”, vervolgt Linda

Bosch. “Opmerkelijk dat, in een periode waarin het gemeentepersoneel mee moest zoeken naar geld om het meerjarenplan
te doen kloppen, het gemeentebestuur ongedekte cheques
uitschreef.”

Blaam voor schepen van Lokale Economie

Gemeenteraadslid en lid van Unizo Lili Jansen betreurt
dat de lokale handelaars gepasseerd
werden bij de aankoop van het gratis
ontbijt. “Een blaam voor de
schepen van Lokale Economie”,
aldus Lili Jansen.

Linda Bosch
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Lili Jansen
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