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N-VA Berlare wil beter onderhoud van gemeentewegen
Op de gemeenteraad van 1 februari keurde de N-VA de jaarlijkse gunningswijze voor asfalt- en betonwerken 
goed. Toen drong de N-VA er ook op aan om onze gemeentewegen beter te onderhouden. “We moeten in 
Berlare echt een versnelling hoger schakelen en de ergste wegen meteen aanpakken. Het is niet omdat Berlare 
nu voor een aantal jaar dorp van de Ronde van Vlaanderen is dat de andere wegen niet moeten aangepakt 
worden.”

Periodiek onderhoud = duurzaam onderhoud
Alle gemeentewegen zijn belangrijk. De combinatie van ouder-
dom, achterstallig onderhoud en enkele strenge winters hebben 
onze wegen geen goed gedaan. Maar de situatie is op sommige 
plaatsen ronduit gevaarlijk. Met het uitvoeren van een degelijk 
gepland periodiek onderhoud kunnen wegen vaak jaren langer 
meegaan dan nu het geval is.

Inventaris opmaken
Er is een verschil tussen putten vullen en duurzaam onderhoud 
van een gemeenteweg. Grote kosten van een volledige structurele 

heraanleg kunnen hierdoor worden uitgesteld. De meerderheid 
meldde dat ieder jaar een budget voorzien wordt voor herstel-
lingen van gemeentewegen. Zo worden de Kloosterlandstraat en 
het voorste deel van de Lindestraat als eerste aangepakt en ver-
nieuwd. N-VA Berlare vindt dat nog onvoldoende. We zijn dan 
ook van plan een inventaris op te maken van alle slechte stuk-
ken gemeentewegen. We hopen samen met u dat de inventaris de 
ogen van het bestuur opent. Erbarmelijke wegen mag u melden bij  
berlare@n-va.be.

Enkele voorbeelden van slechte stukken gemeentewegen  
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Margriet is op 83-jarige leeftijd nog steeds een echte 
spraakwaterval. Hoewel ze soms eens twijfelend naar 
het juiste woord of een uitdrukking moet zoeken, kan ze 
honderduit vertellen over haar leven. Vandaag praat ze 
met ons over haar Vlaamsgezindheid.

“Mijn Vlaams verhaal begint bij mijn va-
der. Hij werd geboren in 1893 in een land-
bouwersgezin met vijf kinderen. Hij kon 
toch een paar jaar naar het middelbaar 
onderwijs waar hij vooral Frans heeft ge-
leerd. Die kennis kwam hem later goed van 
pas toen hij als oorlogsvrijwilliger mee-
vocht in de eerste wereldoorlog. Hij heeft 
ons vaak verteld hoe de Belgische officieren 
hun bevelen enkel in het Frans gaven, met 
op het einde de uitspraak ‘et pour les Fla-
mands la même chose’. 

Onze Vlaamse jongens waren die taal niet 
machtig en vroegen mijn vader om te ver-
talen. Ze werden dan gestraft voor hun 
gebrek aan respect. Ik heb altijd mijn va-
ders verontwaardiging over zoveel onrecht 
gedeeld, evenals zijn groeiend Vlaams be-
wustzijn.

Aan het einde van de tweede wereldoorlog 
gebeurde er nog iets waardoor ik Vlaams-
gezinder werd. Naast ons woonde een arm 
gezin. Af en toe kwam de man zelfs bij ons, 
gedreven door de honger en de geur, ge-
kookte aardappelen stelen die klaar ston-
den voor onze varkens. 

Hun enige zoon was net oud genoeg om te 
gaan werken bij de ‘Nationale Landbouw 
en Voedingscorporatie’ die instond voor de 
bevoorrading. Dat kwam hem bij de be-

vrijding duur te staan. Ik was net 11 jaar 
oud toen er ineens een jeep met gewapende 
mannen bij de buren stopte, de ‘Witte Bri-
gade’, een verzetsorganisatie. De buurjon-
gen werd hardhandig aangepakt en moest 
met de handen in de lucht twee kilometer 
naar het dorp spitsroeden lopen. Hij werd 
door het gepeupel verwenst en bekogeld 
met vuil en stenen, tot het bloed over zijn 
gezicht liep. 

Toen de buurjongen na drie jaar terug-
kwam uit het kamp in Lokeren, bleek dat 
hij nooit in beschuldiging was gesteld. 
Hij had bijgevolg zonder enige vorm van 
proces vastgezeten. Later – en na nog een 
lange reeks gelijkaardige verhalen – heb ik 
begrepen dat onze buur eerder toevallig het 
slachtoffer was van een repressie die vaak 
misbruikt werd om de Vlaamse beweging 
te treffen. Dat vond ik zo onrechtvaardig, 
ik was beschaamd Belg te zijn. 

In 1950 ging ik regentaat studeren in 
Sint-Niklaas. Het onderwijs was in het Ne-
derlands maar we werden verplicht Frans 
te spreken op de speelplaats en mochten 
enkel in het Frans brieven schrijven. Dat 
werd strikt en bijna wreed toegepast. Onze 
correspondentie werd gecontroleerd. 

Toen in 1952 mijn 20-jarige zus overleed, 
schreef ik een brief naar mijn grootvader 

om hem te troosten. Omdat hij geen Frans 
sprak, schreef ik hem in het Nederlands. 
De school maakte de brief open en ik ben 
daarvoor ernstig op de vingers getikt. Bo-
vendien mocht ik niet langer voorlezen in 
de kapel, een eer die mij in het begin van 
het schooljaar was verleend. 

Begin 1960 liep ik dan ook, samen met mijn 
man, de mars op Brussel. We steunden het 
eisenpakket voor de vastlegging van de 
taalgrens, de stopzetting van de verfran-
sing van Vlaanderen, de vernederlandsing 
van het bedrijfsleven in Vlaanderen en de 
aanpassing van het aantal Vlaamse parle-
mentszetels.”

N-VA Berlare liet Margriet haar verhaal 
vertellen omdat ze wilde duidelijk maken 
dat onze Vlaamse welvaart zoals we deze 
vandaag kennen er niet vanzelf is geko-
men. “We hebben op een vreedzame en 
democratische manier ons zelfbewustzijn 
opgebouwd. We hebben al een lange weg 
afgelegd, maar Vlaanderen heeft nog veel 
in haar mars. De N-VA wil hier verder aan 
werken en bouwen aan een Vlaamse natie 
waar onze klein- en achterkleinkinderen 
het ook goed zullen hebben”, besluit Mar-
griet.

Integratie OCMW en gemeente
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans wil alle gemeenten en steden daadkrachtiger 
maken door OCMW’s en gemeenten te integreren. Ook in Berlare moeten de gemeente en het OCMW tegen 
1 januari 2019 integreren. 

Zo zullen alle nieuw verkozen gemeenteraadsleden (na de 
verkiezingen in 2018) ook automatisch deel uitmaken van de 
OCMW-raad. Op deze manier kan er één sociaal en lokaal be-

leid gevoerd worden. De dossiers die nu op het vast bureau van 
de OCMW-raad worden besproken zullen in de toekomst op de 
tafel van het schepencollege terecht komen. een bijzonder comité 

Margriet Van Der Laenen
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Oost-Vlaanderen telt 46 Seveso-bedrijven. Dat zijn bedrijven waar 
gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt of opgeslagen  
zoals raffinaderijen, (petro)chemische sites en bedrijven waar explo-
sieven gemaakt worden. In onze nabije omgeving zijn er zo drie  
bedrijven: twee in Wetteren en één in Schoonaarde. 

Om ontploffingen en chemische ongevallen in deze ondernemingen te voorkomen, 
leveren zowel de ondernemingen als de overheid heel wat inspanningen. Het risico op 
een zwaar ongeval is dus beperkt. Indien er toch gevaarlijke stoffen vrijkomen, kan dit 
gevolgen hebben voor omwonenden en het milieu.

In het algemeen zijn er voor Seveso-inrichtingen vier soorten risico’s geïdentificeerd:

1  Brand: intoxicatie, ademhalingsmoeilijkheden, brandwonden.

2  Ontploffing: inwendige verwondingen, letsels door rondvliegende projectielen.

3  Toxische vrijzetting: in- en uitwendige verwondingen (luchtwegen, huid, ...)

4  Ecotoxische vrijzetting: water- of bodemverontreiniging.

voor sociale dienstverlening beslist over individuele dossiers. 
Daarin kunnen ook niet-gemeenteraadsleden en externe experts 
zetelen. Zo worden de privacygevoelige dossiers uit de politieke 
invloedsfeer gehouden. Daarnaast zal er maar één secretaris en 
één financieel beheerder meer zijn per gemeente. Er zal dus ook 
maar één meerjarenplanning meer moeten opgemaakt worden 
voor OCMW en gemeente. 

De dienstverlening naar de bevolking toe zal hierdoor niet in het 
gedrang komen en zal op dezelfde professionele manier gebeu-

ren. De integratie moet zorgen voor een besparing en een goed 
geïntegreerd lokaal sociaal beleid. En dat komt  
vooral ten goede van de zwaksten in onze  
samenleving wat de kern moet zijn van een  
daadkrachtig sociaal beleid.

 Marnic De Wilde
OCMW-raadslid

Weet u wat te doen bij 
een chemisch ongeval? Wat kan u doen?

 Preventief
Rond deze bedrijven staan sirenes opge-
steld. Bij een risico zal de sirene weerklin-
ken. Leer het geluid van de alarmsirene 
herkennen via www.seveso.be. Om de drie 
maanden (op de eerste donderdag) wor-
den deze sirenes getest.

 Tijdens 
*  Wandel tegen de wind in.
*  Ga schuilen in het dichtstbijzijnde 

gebouw.
*  Sluit ramen en deuren.
*  Luister naar de media. De overheden 

zullen aanbevelingen geven die u moet 
opvolgen voor de veiligheid.

*  Vermijd telefoneren om het netwerk niet 
te verzadigen en luister naar de media.

*  Als de overheden een evacuatie aan-
bevelen, volg dan de instructies van de 
hulpdiensten en verzamel enkele per-
soonlijke spullen.

 Na
*  Volg de aanbevelingen van de overheden 

inzake het gebruik van water en voe-
dingsmiddelen uit de omgeving.

Goed geïnformeerde burgers zijn beter 
in staat om gepast gedrag te stellen!

De benaming Seveso verwijst naar een industrieel ongeval dat zich in 1976 nabij de stad 
Seveso in Italië heeft voorgedaan. Na de ontploffing in een chemische fabriek heeft een 
dioxinewolk zich toen in de omgeving verspreid. Naar aanleiding van die ramp zijn Euro-
pese richtlijnen aangenomen, die alle veiligheidsvoorschriften en beschermingsmaatre-
gelen voor de betrokken ondernemingen vastleggen.



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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


