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Berlare moet ambitieuzer inzake duurzaamheid
N-VA Berlare roept het gemeentebestuur op tot meer ambitie in de strijd tegen de klimaatverandering. 
Dat zijn we verplicht aan de toekomstige generaties. Aansluiting bij het Burgemeestersconvenant zou 
al een eerste goede stap zijn. 

“De strijd tegen klimaatverandering begint altijd lokaal.” 
Dat was een van de conclusies op de klimaattop in Bonn. 
Een klimaatneutraal beleid is niet enkel een taak van de 
hogere overheden. Berlare hinkt helaas achterop door een 
gebrek aan visie. De ondertekening van het Burgemeesters-
convenant zou ons kunnen inspireren.

Beschamend Berlare
Met het burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich 
om mee de CO2-uitstoot met 20 procent te verminderen 
tegen 2020. Het convenant is een initiatief van Europa, dat 
de lokale engagementen van dichtbij opvolgt. Het Burge-
meestersconvenant is dus geen vrijblijvend charter. Al ruim 
de helft van de Vlaamse steden en gemeenten hebben het 
Burgemeestersconvenant ondertekend. Berlare vormt echter 
een beschamende witte vlek op de Oost-Vlaamse kaart.

Doet ons gemeentebestuur dan werkelijk niets? Toch wel, 
groepsaankopen van energie en de aankoop van een elek-
trisch voertuig zijn een begin. Maar de N-VA wil dat Berlare 
zich profileert als toekomstgerichte voorlopergemeente. We 
moeten anticiperen op Europese verplichtingen die op ons 
afkomen, zoals minder CO2-uitstoot en meer hernieuwbare 
energie. 

Het goede voorbeeld
Energieverbruik en CO2-uitstoot zijn in onze gemeente 
hoofdzakelijk afkomstig van de huishoudens, het verkeer 
en de bedrijven. Onze gemeentelijke overheid is slechts voor 
ongeveer 1 procent verantwoordelijk. Toch is het meer dan 
de moeite waard om een gemeentelijke focus op duurzaam-
heidsacties te leggen. Onze gemeente heeft immers een 
belangrijke voorbeeldfunctie.

www.oost-vlaanderen.be , www.burgemeestersconvenant.eu

Nieuwjaarsreceptie

N-VA Berlare-Overmere-Uitbergen 
nodigt u allen hartelijk uit op haar 
nieuwjaarsreceptie op zondag 28 januari 2018.

Details op onze Facebook-pagina of www.n-va.be/berlare.

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Berlare wenst u fijne feestdagen!

BERLARE
  berlare@n-va.be I www.n-va.be/berlare I jaargang 2017 I nr. 2 I december 

VU: URBAIN VAN BOVEN, KERKSTRAAT 128, 9290 OVERMERE

Berlare moet ambitieuzer inzake duurzaamheid
N-VA Berlare roept het gemeentebestuur op tot meer ambitie in de strijd tegen de klimaatverandering. 
Dat zijn we verplicht aan de toekomstige generaties. Aansluiting bij het Burgemeestersconvenant zou 
al een eerste goede stap zijn. 

“De strijd tegen klimaatverandering begint altijd lokaal.” 
Dat was een van de conclusies op de klimaattop in Bonn. 
Een klimaatneutraal beleid is niet enkel een taak van de 
hogere overheden. Berlare hinkt helaas achterop door een 
gebrek aan visie. De ondertekening van het Burgemeesters-
convenant zou ons kunnen inspireren.

Beschamend Berlare
Met het burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich 
om mee de CO2-uitstoot met 20 procent te verminderen 
tegen 2020. Het convenant is een initiatief van Europa, dat 
de lokale engagementen van dichtbij opvolgt. Het Burge-
meestersconvenant is dus geen vrijblijvend charter. Al ruim 
de helft van de Vlaamse steden en gemeenten hebben het 
Burgemeestersconvenant ondertekend. Berlare vormt echter 
een beschamende witte vlek op de Oost-Vlaamse kaart.

Doet ons gemeentebestuur dan werkelijk niets? Toch wel, 
groepsaankopen van energie en de aankoop van een elek-
trisch voertuig zijn een begin. Maar de N-VA wil dat Berlare 
zich profileert als toekomstgerichte voorlopergemeente. We 
moeten anticiperen op Europese verplichtingen die op ons 
afkomen, zoals minder CO2-uitstoot en meer hernieuwbare 
energie. 

Het goede voorbeeld
Energieverbruik en CO2-uitstoot zijn in onze gemeente 
hoofdzakelijk afkomstig van de huishoudens, het verkeer 
en de bedrijven. Onze gemeentelijke overheid is slechts voor 
ongeveer 1 procent verantwoordelijk. Toch is het meer dan 
de moeite waard om een gemeentelijke focus op duurzaam-
heidsacties te leggen. Onze gemeente heeft immers een 
belangrijke voorbeeldfunctie.

www.oost-vlaanderen.be , www.burgemeestersconvenant.eu

Nieuwjaarsreceptie

N-VA Berlare-Overmere-Uitbergen 
nodigt u allen hartelijk uit op haar 
nieuwjaarsreceptie op zondag 28 januari 2018.

Details op onze Facebook-pagina of www.n-va.be/berlare.

N-VA Berlare wenst u 
een fijn 2018!
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De juiste balans in woonzorgcentrum Ter Meere
Naar aanleiding van een aantal berichten in de media omtrent woonzorgcentra vroeg N-VA Berlare af in 
hoeverre dit soort toestanden en berichten invloed hee�  op ons woonzorgcentrum Ter Meere. 

In een interview verklaarde Freddy Schollaert, de directeur van 
ons OCMW-zorgcentrum: “Uiteraard wordt op de werkvloer 
over deze berichten gepraat en is het nooit leuk dat op deze ma-
nier een ganse sector wordt benaderd. Daarnaast is het natuurlijk 
zo dat het de taak is van journalisten om wanpraktijken aan het 
licht te brengen. 

Er zal altijd een verschil bestaan tussen commerciële en 
OCMW-woonzorgcentra. In ons woonzorgcentrum bereiken 
we een juiste balans tussen voldoende zorg en een aanvaardbare 
kostprijs en personeelsbezetting. Deze balans zoeken is niet altijd 
eenvoudig, maar het beperkte aantal klachten van bewoners of 
familieleden bewijst dat de zorgcultuur in ons woonzorgcentrum 
aanwezig is.”

Daarnaast werd gepolst naar de verwachting van de inkanteling 
van het OCMW binnen het gemeentebeleid. Volgens Schollaert 
is een positieve samenwerking mogelijk. Zolang er duidelijke 
communicatie is en er daarnaast een bepaalde onafhankelijkheid 
blijft, kan de samensmelting een succes worden. De N-VA zal 

daar zeker rekening mee houden in de komende maanden.

Marnic De Wilde, OCMW-raadslid

Burgemeester wil geen “propere verkiezingen” in Berlare.
De N-VA wil geen verkiezingsborden op privéterrein, maar stuit op een categoriek nee van de liberale burge-
meester.
Steeds meer gemeenten denken eraan om in de aanloop naar de 
verkiezingen geen verkiezingsborden op privéterrein meer toe 
te laten. Niet alleen is het plaatsen van die borden tijdrovend en 
duur, maar als het eens hard regent of waait, is het soms niet om 
aan te zien hoe sommige borden eruit zien. Affiches liggen dan 
als zwerfvuil op onze wegen. Bovendien bestaan vandaag de dag 
veel andere manieren om de kiezer te bereiken en te informeren.

Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat alle partijen het eens 
geraken. Daar Berlare zich steeds wil manifesteren als een groene 
gemeente, vond N-VA het een goed idee om dit voorstel aan te 
brengen op de gemeenteraad. 

De burgemeester was categoriek: Open Vld zal nooit een verbod 

opleggen om privéverkiezingsborden te plaatsen. De smurrie 
of vuiligheid moeten we er maar bijnemen en desnoods via een 
proces-verbaal op sluikstorten laten beboeten. De ene liberaal 
is blijkbaar de andere niet. Oudenaarde heeft ook een blauwe 
burgemeester en die keurde de regeling wel goed. CD&V vond 
ons voorstel bespreekbaar, SPA had geen 
mening.

N-VA voor European Disability Card
Op de gemeenteraad van november lanceerde de N-VA frac-
tie haar voorstel om de European Disability Card in Berlare 
in te voeren. De European Disability Card is een kaart voor 
personen met een handicap. Ze dient als bewijs om overal, 
ook in het buitenland, aan te tonen dat deze mensen in 
België erkend zijn als persoon met een handicap.

De kaart geeft mensen met 
een beperking eenvoudiger 
vlotter toegang tot sport, 
cultuur en vrijetijdsbe-
steding. Fractievoorzitter 
Marie-Christine Vleminckx  
legt uit: “Met deze kaart 
genieten ze van voorbehou-
den plaatsen en voordelige 
tarieven, zonder discussies 
aan loketten. In het verleden 
bleven deze mensen in de 
kou staan, zeker wanneer zij 
hun handicap niet op papier 

konden ‘bewijzen’. Zo liepen 
ze onterecht voordelen mis”.

Ondertussen ondersteunen 
al heel wat gemeenten het 
initiatief en is de kaart geldig 
in zeven andere Europese lan-
den. N-VA wil de kaart ook 
in Berlare. “Wij hopen dat 
de OCMW- en gemeentelijke 
diensten de kaart invoeren 
binnen de eigen dienstverle-
ning”, zegt fractievoorzitter 
Vleminckx.

Nieuws uit de gemeenteraad: 
  N-VA-raadslid Marc Van Driessche informeerde naar 

de stand van zaken voor de KMO-zone in Overmere. 
De bevoegde schepen antwoordde dat het dossier voor 
de bouwvergunning is ingediend en dat de procedure 
loopt. Verder volgt een infosessie voor geïnteresseerde 
bedrijfsleiders.

  Raadslid Marc Van Driessche kaartte aan dat het bad-
gesysteem in de sporthallen nog niet tot goede oplos-
singen heeft geleid. De bevoegde schepen erkende dat 
en meldde dat wordt gedacht aan twee oplossingen:

  voor de nieuwe concessie voor sporthal 
Overmere meer verantwoordelijkheid leggen bij 
het gemeentepersoneel; 

  peter- en meterschap invoeren vanuit clubs

  Raadslid Marc Van Driessche vroeg naar de stand van 
zaken voor site Donkere Wolk. De site in de Briel-
straat ligt er bijna 10 jaar verlaten bij. De bevoegde 
schepen antwoordde dat recent een schattingsverslag 
werd ontvangen. Nadat een aantal onduidelijkheden is 
uitgeklaard, gaat de procedure tot onteigening verder. 
De gemeente wil dat de site deel uitmaakt van het 
Natuur Inrichtings Project. 

  De N-VA is verheugd over een draagvlak over de par-
tijgrenzen heen om de Boerenkrijgcollectie terug naar 
Overmere te brengen.

  We zijn minder tevreden over de toekomstplannen 
voor het museum aan het Donkmeer. Het museum 
omtoveren tot een belevingscentrum kost volgens ons 
massa’s geld zonder garantie op een succesverhaal. We 
stemden dan ook tegen. Volgens N-VA kan de invul-
ling gebeuren met tentoonstellingen, infomomenten 
en ontmoetingsmomenten.

Het geld van de burger gaat beter naar het onderhoud van 
ons wegennet. Natuur, open ruimte en een goed aange-
legd en onderhouden wegennet bevorderen het fiets- en 
wandeltoerisme. En laat dat nu onze twee sterkste troeven 
zijn.

Marc Van Driessche
gemeenteraadslid

 Brecht Arbyn
Gemeenteraadslid

Wist je dat ...
   de gemeente 225 000 euro investeert om restaurant 

De Snoek, eigendom van de gemeente, te renoveren? 
Heel veel geld, vinden wij, om uit te geven aan ‘vier 
muren met een dak erop’, zoals de meerderheid zelf 
zegt. Bovendien ruikt dit naar concurrentievervalsing 
ten overstaan van de andere horecazaken aan het 
Donkmeer, zeker als we de zeer lage huurprijs in 
beschouwing nemen. N-VA vindt dat dit geld beter gaat 
naar de vernieuwing van de voet- en fietspaden.

   de gemeente 240 000 euro investeert om het museum 
aan het Donkmeer opnieuw in te richten? Wij zien dit als 
een prestigeproject van Open Vld waaraan onze inwoners 
weinig plezier zullen beleven. Ook dit geld werd volgens 
ons beter besteed aan zaken met een rechtstreeks 
voordeel voor de inwoners. Er zijn nog genoeg 
gemeentewegen die zich in erg slechte staat bevinden.

   de N-VA-mandatarissen zoveel mogelijk trachten 
aanwezig te zijn op officiële evenementen (zoals 11 
november) en informatiesessies (brandweer zone 
Oost)? Met uitzondering van hun afgevaardigden uit het 
schepencollege schitteren Open VLD en CD&V meestal 
door hun afwezigheid.

   wij reeds enkele jaren vragen om de WC-wagen van de 
gemeente met de kermis open te stellen voor het grote 
publiek? Niet alleen kan men zo wildplassen 
voorkomen, maar ook vermijden dat niet-
klanten gebruik moeten maken van de 
toiletten van de horecazaken. Dit stuit reeds 
jaren op verzet van de meerderheid!

Marie-Christine Vleminckx
fractieleider

N-VA Berlare wenst 
u een prettige kerst!
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We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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