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N-VA Berlare heeft een nieuw bestuur

Beste lezer,

Op 11 maart 2016 kozen de leden van N-VA Berlare-Overmere- 
Uitbergen een nieuw afdelingsbestuur. De acht rechtstreeks 
verkozen bestuursleden vormen samen met onze mandata-
rissen (één OCMW-raadslid en drie gemeenteraadsleden) een 
enthousiaste en gemotiveerde ploeg.

Als N-VA-afdeling willen wij het verschil maken: in dialoog 
treden met de bevolking en werken aan een leefbare gemeente. 
Want het welzijn van onze medeburgers dragen we hoog in het 
vaandel. Laat ons daarom weten wat u anders wil zien en welke 
pijnpunten we moeten aanpakken. Wij zullen uw suggesties 
ter harte nemen en met vuur verdedigen in de gemeenteraad, 
OCMW en andere adviesraden.

  

Er staan ons veel uitdagingen te wachten in de komende jaren. 
Wenst u actief mee te bouwen aan de verdere ontwikkeling van 
onze gemeente, al dan niet als N-VA-lid, dan verwelkomen wij 
u met open armen. 

Als kersverse N-VA-voorzitter wil ik er mijn schouders onder 
zetten om samen met u mijn steentje bij te dragen en te timme-
ren aan de weg naar een nog betere toekomst.

Met vriendelijke groeten,

Urbain Van Boven
Voorzitter N-VA Berlare-Overmere-Uitbergen
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Al in 2014 kaartte de N-VA de werken in de N467 Brugstraat, E. Hertecantlaan, Sint-Annaplein en Frankrijkstraat aan op de 
gemeenteraad. Toen al was er een zeer moeilijke communicatie tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het bestuur. 
Op de gemeenteraad van april stelde de N-VA opnieuw de vraag hoe ver het momenteel staat met de onderhandelingen en of er al 
een termijn is bepaald voor de opstart van deze werken. Ondertussen zijn we 2016 en er is nog niets gebeurd.

Meningen blijven verdeeld
Er is nog steeds geen akkoord tussen het AWV en de gemeente. 
Het AWV wil nog altijd van de N467 een doorgangsbaan 
maken met aan beide zijden een fietspad en een beperkt aantal 
parkeerplaatsen. Het gemeentebestuur ziet de N467 echter 
als één van de belangrijkste assen in Berlare. Langs de Emiel 
Hertecantlaan bevinden zich winkels, banken en kantoren. 
Daarom moet er vooral daar voldoende parkeerruimte komen, 
maar ook de veiligheid van de zwakke weggebruiker mag niet in 
het gedrang komen.

Consensus over Sint-Annaplein
Een van de voorgestelde parkeerruimtes op het Sint Annaplein is 
niet meer mogelijk, omdat de kapel en haar omgeving sinds 2014 
beschermd zijn. Door een nieuw ontwerp voor te leggen met 
verschillende mogelijkheden werd er recent wel een consensus 
bereikt over het deel Hoekskensweg – Sint-Annaplein. Er is nog 
geen overeenkomst over de herwerking van de plannen van het 
deel van de weg richting Brugstraat. Het AWV werkt nu verder 
aan nieuwe plannen.

Hieruit kunnen we besluiten dat er nog heel wat overleg zal 
zijn om tot een ontwerp te komen waar beide partijen zich in 
kunnen vinden om een gezamenlijk akkoord te bekomen zodat 
de aanvang van deze werken nog enige tijd zal uitlopen.

Meer samenwerking tussen OCMW- en gemeentediensten
Om een beter geïntegreerd lokaal sociaal beleid te voeren, pleit de N-VA voor meer samenwerking/
integratie tussen de gemeentelijke instanties. Op deze manier worden de burgers beter en efficiënter 
geholpen.

Verschillende diensten zijn nu nog onderdeel van het OCMW of van het gemeentebestuur. Een betere samenwerking en 
zelfs integratie voor sommige diensten betekent een verbetering voor onze burgers. Door een loketbeleid kunnen we ervoor 
zorgen dat mensen onmiddellijk geholpen worden omtrent verschillende materies. En dus niet meer zoals nu nog het geval is, 
namelijk dat de burger nog twee verschillende gemeentediensten moeten raadplegen. De samenvoeging van de functies van 
OCMW-ontvanger en financieel beheerder van de gemeente was al een stap in de goede richting. 

Raadslid Marc Van Driessche: “Het is een goede zaak dat de meerderheid streeft naar een maximale 
bezetting van de sporthallen en investeert in sportaccommodatie.” Maar hoe ze daarbij te werk gaat roept 
vragen op en dient bijgestuurd te worden.
Zo is één van de pijnpunten de 
toegangscontrole met badge. Marc 
verduidelijkt: “Wanneer een sportclub 
de sporthal wil huren tijdens de 
sluitingsuren of verlofperiode van de 
cafetaria-uitbaters kunnen ze de sporthal 
betreden met een badge. Het systeem 
heeft 15.000 euro gekost en is in werking 
sinds het begin van dit jaar.”

Men mag dan toch verwachten dat dit een 
meerwaarde geeft aan het sportgebeuren 
en een sluitend systeem is?

Toch zijn er onregelmatigheden 
vastgesteld:

  Buitendeuren worden opengesteld 
en geblokkeerd waardoor iedereen 
binnen kan.

  Het systeem dat ook op de 
binnendeuren werkt, heeft geruime 
tijd niet gewerkt.

  Men kan niet meer binnen of buiten.

  Men verlaat de sporthal zonder de 
alarmcode in te stellen.

  Stel dat er iets verdwijnt, wie is 
verantwoordelijk?

  Stel dat er een sporter zijn voet 
verzwikt, waar kan men terecht?

  Wie ruimt het afval op? 

Er is inderdaad een huishoudelijk 
reglement waar vermeld staat wat de 
regels zijn. Maar volgens de N-VA is dit 
niet voldoende. We roepen in de eerste 

plaats de sporters op om het reglement 
te respecteren. Maar het bestuur moet 
haar verantwoordelijkheid opnemen. 
Ze mogen zich niet verschuilen achter 
een huishoudelijk reglement of de 
verantwoordelijkheid doorschuiven naar 
de sporters of naar de cafetaria –uitbaters.

Raadslid Van Driessche vroeg 
uitleg aan de bevoegde schepen. Hij 
beloofde het systeem te evalueren en 
een verduidelijking te geven naar de 
sportclubs toe.

De N-VA wil een stap verder gaan en wil 
permanentie in de sporthallen om een 
oogje in het zeil te houden. Dit botste op 
verzet bij de meerderheid, omdat het geld 
zou kosten. We blijven meedenken aan 
een oplossing.

Wegenwerken nog niet voor meteen “Toezicht in en rond de sporthallen is nodig”

  De E. Hertecantlaan

  Sporthal Berlare   Sporthal Overmere

OCMW-raadslid Marnic De Wilde: “Wij hopen dat er in de toekomst nog initiatieven een verdere 
integratie mogelijk maken om op die manier de inwoners van onze gemeente beter van dienst te zijn.”

Wist je dat…
 je geen lid van een politieke partij moet zijn om op 11 juli je leeuwenvlag uit te hangen? Een warme oproep om op de Vlaamse 
feestdag de Vlaamse leeuw te laten wapperen! Je ontvangt van ons die dag dan ook een kleine attentie.

 de gemeente het graspleintje -'t Spieken - op de hoek Tamboerkens- en Wipakkerstraat verkocht heeft? Op deze manier 
ondersteunt men geen  buurtwerking. Ook al zijn hier geregeld wijkfeesten en kon men dit inrichten als rustpunt en speelruimte 
voor de kinderen. 

 als je tweedehandskleding in de groene containers werpt die overal in de gemeente staan je geen goed doel 
steunt, maar een privé firma rijk maakt die deze kledij sorteert en doorverkoopt? Na een N-VA-tussenkomst 
waren de foto's van de arme kinderen op de containers twee weken later al verdwenen.

 de N-VA voorstelde om op kleine stukjes gemeentegrond bloembollen te planten? De meerderheid nam ons 
voorstel in overweging en het eerste resultaat was te zien tijdens de paasperiode.

“Voor de zwakke weggebruiker blijft 
het zeer moeilijk en gevaarlijk om 
deze wegen te gebruiken. De N-VA 
blijft dit dossier verder opvolgen.”

Marie-Christine Vleminckx N-VA-fractieleider



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /


