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V.U. Peter Helsen
Gasthuisstraat 62
2340 Beerse

36 nieuwe
N-VA-leden per dag
De N-VA heeft de
wind in de zeilen: het
ledenbestand van
onze partij nam na
2007 met ruim de
helft toe, tot 18 264
eind april. Maar
liefst 4242 leden
(23 %) werden dit
jaar voor het eerst lid.
Nemen we de cijfers van 2006 er
even bij, dan blijkt zelfs dat de
N-VA de enige partij is die sindsdien leden won (van goed 10 000
naar meer dan 18 000). De andere
partijen verloren samen méér dan
30 000 leden. Momenteel tekent de
N-VA gemiddeld 36 nieuwe leden
per dag op! Ook in onze lokale afdeling groeide het aantal leden significant. Wordt u ook lid, of twijfelt
u nog?
Neem gerust vrijblijvend contact
op met een van onze bestuursleden of via beerse@n-va.be of bel
ons op 0472 36 04 33
BESTUUR N-VA BEERSE
Marc Smans, Den Abt 71
Ivan De Proost, Beekakkerstraat 37
Erik Geenen, Kapelstraat 1 bus 7
Simonne Woestenborghs,
Renier Sniedersstraat 4
Jaak Baelemans, Heidestraat 4
Fons Van Kerkhove, Bisschopslaan 42
Tom Bosch, Engstraat 84
Peter Helsen, Gasthuisstraat 62
Goswin Torfs, Renier Sniederstraat 4
Luc Gevaert, Den Abt 98
Ward Roofthooft, Den Abt 145

Werkt u mee aan een bruisend Beerse?
N-VA Beerse-Vlimmeren
blijft alert voor wat er
leeft in onze gemeente.
Daarom koppelen we tussentijds graag even terug
en vragen we naar úw mening.
Op de keerzijde van deze
bladzijde sommen we verLaat van u horen …
schillende beleidsterreinen
en win een van de drie flessen champagne!
op. Wat zijn volgens u op
dit moment dé prioriteiten in onze gemeente? Wat zou ú doen als u burgemeester
was?

WAT VRAGEN WE?
Duid op de keerzijde uw drie prioriteiten aan, vul uw gegevens in en bezorg
het formulier ingevuld in de brievenbus van een van onze bestuursleden.
Hun adressen vindt u hiernaast. Faxen kan ook, op het nummer 014 61 06 47.
En uiteraard kunt u uw top drie ook samen met uw gegevens mailen naar
beerse@n-va.be.
WAT DOEN WIJ?
In onze volgende nieuwsbrieven diepen we uw prioriteiten verder uit. En we
treden in overleg met de lokale spelers. Hoe kijken zij hier tegenaan? Wat verwachten ze op dit vlak van de politiek in Beerse?
WAT IS ONZE TEGENPRESTATIE?
We waarderen uw medewerking! Daarom verloten we onder de inzenders
drie flessen Magnum Champagne. De trekking gebeurt, uiteraard openbaar,
op het einde van de maand augustus. Op onze website www.n-va.be/beerse
kondigen we aan waar en wanneer!
Het bestuur van N-VA Beerse-Vlimmeren

U KAN N-VA BEERSE-VLIMMEREN STEUNEN.
DIT IS ONS REKENINGNUMMER: BE14 0357 6739 0683
(BIC: GEBABEBB)

Wat zijn uw prioriteiten in onze gemeente ?
Waar moet de gemeente, volgens u, op dit moment extra aandacht aan besteden? Duid uw
drie prioriteiten aan door het vakje vooraan aan te kruisen. We formuleerden alvast enkele
voorbeelden. U kunt uiteraard zelf andere prioriteiten toevoegen!

n Gezondheidszorg en welzijn
n aandacht voor gevolgen van vergrijzing in
onze gemeente
n activiteiten voor senioren
n orgaandonatie
n of …………………………………………………

n Verkeer en mobiliteit
n parkeerbeleid en dorpskerninrichting
n verkeersdoorstroming
n fietsbeleid
n of …………………………………………………
n Veiligheid
n vandalisme/inbraken
n drugs
n hulpdiensten
n of …………………………………………………

n Sociaal beleid
n OCMW
n volkstuintjes
n wijken en buurten
n of …………………………………………………
n Jeugd
n inspraak
n steeds weerkerende fuifproblematiek
n verenigingswerking
n of …………………………………………………
n Wonen en ruimtelijke ordening
n sociale woningbouw
n administratieve procedures
n overstromingsgebieden
n of …………………………………………………

n Onderwijs
n aanbod en kwaliteit
n infrastructuur
n of …………………………………………………

n Sport, cultuur, vrije tijd
n voldoende faciliteiten
n subsidies
n zwembad
n of …………………………………………………

n Economie, werkgelegenheid en landbouw
n ondernemersloket
n samenwerking met gemeente
n werkgelegenheidsbeleid
n of …………………………………………………

n Informatie en betrokkenheid
n communicatie gemeente
n nieuwe media
n iedereen betrokken
n of …………………………………………………

n Financieel beleid
n belastingsregime
n evenwicht of schulden
n of …………………………………………………

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.

n Milieu
n voldoende open ruimte
n lucht en waterbeleid
n aanplantingen
n of …………………………………………………
NAAM :
ADRES :
TELEFOON :
EMAIL :

n Als u burgemeester was …
Wat zou u veranderen? Wat zou u doen? Wat
verdient extra aandacht?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………

GRATIS bestaat niet
Een van de belangrijkste wetten in de economie
luidt als volgt: “De kostprijs van wat dan ook,
moet hoe dan ook, ooit door iemand betaald worden.”
De voorbije veertig jaar verloor men dit principe echter langzaam maar zeker uit het oog. Onverantwoordelijke politici maakten handig misbruik van de
populariteit van het woordje gratis.
Gratis openbaar vervoer, gratis toegang, gratis drankje.
Gratis gaat er in als zoete koek, en gratis kredietkaarten
zorgen voor overuren bij de dienst schuldbemiddeling
van de OCMW’s. In een normale wereld gaan mensen
die onbestaande dingen verkopen naar de gevangenis.
Politici die luchtkastelen beloven, winnen stemmen.
UITVERKOOP AAN SUEZ EN ANDEREN
De voorbije jaren zagen we bij alle overheden de tendens om waardevolle activa te verkopen waardoor
stelselmatig de reserves werden uitgehold. De ontvangen bedragen werden gebruikt om nieuwe projecten te
financieren of bestaande schulden af te bouwen. In
Beerse verkocht men bijvoorbeeld onze participatie in
Electrabel aan Suez en onze riolen aan Infrax. Op korte
termijn is dat interessant omwille van de centen die binnenkomen.

door de desastreuse financiële situatie van Dexia? Enkele weken geleden had de Holding opnieuw 120 miljoen euro nodig om aan haar verplichtingen te kunnen
voldoen.
GRONDIGE ANALYSE
Het kortetermijndenken in onze maatschappij heeft de
toekomstige generaties met een puinhoop aan schulden
opgezadeld. Ook in onze gemeente zullen we de zaken
anders moeten aanpakken als we onze kinderen nog
een toekomst willen bieden. Want de jacht naar kunstmatige groei, om de gevolgen van de almaar groeiende
schuldenberg op te vangen, leidt langzaam maar zeker
tot een onhoudbare situatie.
Soms hebben dergelijke ingrepen te maken met beslissingen van hogere overheden. Die hebben echter een
rechtstreekse impact op de lokale begrotingen. Als laagste overheid rest de gemeente maar één mogelijkheid
als de rekening niet klopt..... Dit is ondankbaar en een
reden te meer om zorgvuldig met de beschikbare middelen om te springen.
N-VA Beerse-Vlimmeren analyseert in de
Beerse torst weldra
loop van de komende
een schuld van meer
maanden de financiële
dan 30 miljoen euro.
situatie van onze gemeente grondig. Zo zullen we u kunnen informeren over de huidige toestand
en kunnen we zoeken naar gepaste oplossingen.
MEER DAN 30 000 EURO PER INWONER
De totale schuld van onze gemeente zal in de nabije toekomst meer dan dertig miljoen euro bedragen. Als Belg
torst iedere inwoner van Beerse bovendien een schuld
van 31 454 euro. Dat alles is het gevolg van het geloof
in het ‘gratis’-verhaal: vandaag schulden aangaan om
boven onze stand te leven en geloven dat die schulden op termijn vanzelf zullen verdwijnen.

Beerse torst een schuld
van 30 miljoen euro.
De N-VA zoekt naar oplossingen.

BEERSE VERLIEST JAARLIJKS 1,5 MILJOEN EURO
Maar op lange termijn zijn de gevolgen minder prettig.
Eerst en vooral verliest men de controle over belangrijke zaken. En ten tweede vallen de inkomsten uit die
activa weg. Zorgwekkend is bijvoorbeeld de vaststelling dat onze gemeente in 2006 nog 2,4 miljoen euro ontving uit dividenden en dat de prognose voor 2011 nog
amper 0,92 miljoen bedraagt. Dat is een verlies van 1,5
miljoen euro per jaar. Hoe zit het trouwens met de situatie van de Gemeentelijke Holding waarvan Beerse
18 950 aandelen bezit en die zwaar in de problemen zit

Kunnen we op deze weg verder blijven gaan?
Of wordt het tijd dat we de wijsheden van onze
ouders en grootouders terug in ere herstellen en
de tering naar de nering zetten? En hoeveel belang hecht u als burger aan een financieel gezonde gemeente? Op deze vragen zouden wij
met uw hulp in de nabije toekomst een antwoord willen formuleren.

Erik Geenen
Bestuurslid
t. 0474 45 00 03
erik.geenen@n-va.be

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.

Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

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

/

