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Meer aandacht voor gevaarlijke kruispunten

N-VA Berlare vraagt dat de kruispunten aangepast en ingericht worden voor de mensen. Verkeersveiligheid
begint bij kindvriendelijke kruispunten. De N-VA pleit voor parkeereilanden als antwoord op de parkeerproblematiek in het dorp..
Na de aandacht voor onderhoud van de wegen rijden we de
gemeente rond en duiden gevaarlijke kruispunten aan in Berlare.
Vervolgens maken we een inventaris op en stellen we oplossingen voor. Ons eerste voorbeeld zijn de kruispunten komende
vanuit de Loereveldstraat met de Kerkstraat. Aan het kruispunt
met de Kerkstraat hebben we onvoldoende zicht door geparkeerde auto’s.

Veilig oversteken

Hetzelfde geldt aan de Baron Tibbautstraat. Komende vanuit

de Loereveldstraat kan men onvoldoende het kruispunt veilig
oversteken.Veel kinderen en jongeren rijden hierlangs om naar
school of de jeugdbeweging te gaan. Dat is al meermaals aan de
gemeente gemeld.
“Het is een gewestweg en het gewest is hier bevoegd”, is het antwoord van het bestuur. Maar volgens de N-VA kan de gemeente
een aanvullend verkeersreglement goedkeuren. De procedure
hiervoor is trouwens versoepeld.
Marc VAN DRIESSCHE
gemeenteraadslid

De waarheid over de N467
N-VA Berlare volgt het dossier N467 (heraanleg Brugstraat, E. Hertecantlaan, Sint-Annaplein, Frankrijkstraat) al jaren op. Wij waren dan ook verheugd toen wij onze burgemeester op Radio2 hoorden zeggen dat
zij onze frustratie over het uitblijven van de heraanleg deelt.
Op de gemeenteraad van november krijgen wij na een zoveelste vraag te horen
dat er nog steeds geen akkoord is met het
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).
Begin december kunnen wij het investeringsprogramma mobiliteit Oost-Vlaanderen inkijken. Tot onze grote verbazing is
er de eerstkomende jaren geen sprake van
werken aan de N467.
Na contact met het AWV kregen wij te
horen dat er in oktober een overleg was
waarin beide partijen een gemeenschappelijk principe hebben afgesproken. Waar-

om werd ons dat niet meegedeeld op de
gemeenteraad van november? Is dit het
transparante beleid waar de meerderheid
zo graag mee uitpakt? Of wilden zij niet
zeggen dat er eerst onteigeningen zullen
nodig zijn? En aangezien deze procedures
over verschillende jaren lopen is er inderdaad geen budget voorzien.
Toch nog één positieve noot: het AWV
gezien het belang dat de minister hecht
belooft dat het aan de minister de nodiaan de zwakke weggebruiker.
ge middelen zal vragen om het project
Brecht ARBYN
vroeger uit te voeren. Zij (en wij) zijn er
gemeenteraadslid
vrij zeker van dat hij op dit voorstel ingaat,

Veilig thuis in een welvarend Berlare
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Berlare On Wheels
Kersvers OCMW-raadslid Manuel Aelbrecht
vindt dat onze gemeente nog meer kan doen om
een socialere en modernere gemeente te worden
die toegankelijk blijft voor iedereen. Daarbij
moeten we natuurlijk ook rekening houden met
de steeds veranderende, digitale ontwikkelingen
in onze samenleving. Vanuit N-VA Berlare willen
wij dan ook alvast een eerste aanzet geven via de
app “On wheels”.
Wat doet deze app juist?

Deze app geeft informatie over afmetingen van toegangen
van publieke gebouwen, zodat mensen in een rolstoel kunnen nagaan of ze er binnen kunnen. De app werd begin 2014
gelanceerd en wordt al gebruikt in een aantal grote steden.
Als gemeente moeten we zelf ook ambitieus zijn om op te
komen voor mensen met een fysieke beperking. Deze app
kan een eerste kleine inspanning zijn om deze mensen beter,
sneller en eenvoudiger te informeren.

Waarom is dit een goede zaak voor onze gemeente?
Deze app geeft mensen met een beperking extra vrijheid.
Ze hoeven niet meer op voorhand heel hun parcours uit te
stippelen via een website, maar kunnen op het moment zelf
nagaan of ze ergens binnen kunnen of niet. Dit leidt tot een

verhoging van de toegankelijkheid, het biedt hen de mogelijkheid om vlotter te participeren en ze kunnen sneller
beslissen om naar een museum, winkel, bib of jeugdbeweging te gaan. Ook bezoekers uit andere steden en gemeenten
zouden via deze app gemakkelijker geïnformeerd kunnen
worden. Bovendien is de app gratis voor de gebruikers en
blijven de kosten voor het verzamelen van de nodige data
relatief beperkt voor de gemeente.
Manuel AELBRECHT
OCMW-raadslid

Wist je dat...
 de N-VA fractie gevraagd heeft om zowel bij de herinrichting van het Sint-Annaplein als het Brielplein terdege rekening te

houden met het inplannen van de nodige (overdekte) fietsstallingen?

 dat er in het budget 2018 wel 500 000 euro voorzien is om de nodige asfalteringswerken uit te voeren. Op zich hebben

wij daar natuurlijk niets op tegen, maar het valt wel op dat dit budget in een verkiezingsjaar bijna verdubbeld is tegenover
vorige jaren. In een krantenartikel lazen we dan nog dat de aannemers in zo een verkiezingsjaar hun prijzen met 20 procent
verhogen...

 dat de taverne op Nieuwdonk van naam veranderd is.?Le Beach House is “De

Zonnevallei” geworden. Dat juichen wij natuurlijk ten zeerste toe. Vroeger
werd de streek tussen Rupelmonde en Gent “De Vlaamse Vallei” genoemd en
Nieuwdonk ligt pal in het midden, neem er dan de zon nog bij en je komt tot
“De Zonnevallei”. Wij wensen de nieuwe uitbaters Stijn Lambrecht en Joeri
Walraed alle succes toe.

 6 mei de streefdatum is om alle museumstukken van de Boerenkrijg naar Over-

mere te brengen. We hopen alsnog op een overeenkomst en kijken uit naar de
realisatie ervan.

berlare@n-va.be
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GDPR: uw gegevens beter beschermd
Wat betekent de nieuwe privacywet voor u als inwoner van Berlare? De N-VA zet de voornaamste
nieuwigheden op een rijtje.
U heeft er waarschijnlijk al over gehoord. Op 25 mei 2018 wordt
GDPR van kracht in alle EU lidstaten. GDPR staat voor General
Data Protection Regulation, of in het Nederlands: Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywetgeving regelt hoe organisaties, zowel private ondernemingen als
overheden, moeten omgaan met persoonsgegevens. Persoonlijke
gegevens zijn alle gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks
kunnen gekoppeld worden aan een individu, zoals naam, adres,
bankkaartgegevens, rijksregisternummer, e-mailadres en medische gegevens. Bovendien geeft AVG burgers het recht om te
bepalen aan wie, wanneer en hoe zijn of haar gegevens mogen
worden verstrekt/gebruikt.

Wat zijn nu precies onze rechten als burger?

Allerlei bedrijven en organisaties beschikken over onze persoonsgegevens, vaak zonder dat we het doorhebben. Getrouwheidskaarten, aankopen die via een webwinkel werden verricht,
Facebook, de club of vereniging waar we lid van zijn zijn slechts
enkele voorbeelden. Soms worden onze gegevens doorgegeven
of verkocht voor commerciële doeleinden. AVG zorgt voor een
transparante en zorgvuldige omgegang met onze gegevens.

Als burger hebben we voornamelijk het
Recht op inzage: we kunnen te allen
tijde onze gegevens opvragen
Recht op gegevenswissing: we hebben
het recht “vergeten” te worden, maw
verwijderd te worden uit de gegevensbestanden
Recht van bezwaar tegen de verwerking van onze gegevens
Recht op rectificatie: we kunnen onze
gegevens (laten) aanpassen en/of verbeteren
Recht op verwerkingsbeperking
Recht op overdraagbaarheid: wanneer
we bijvoorbeeld veranderen van telecomoperator

Veilig thuis in een welvarend Berlare

Bedrijven en organisaties hebben daarnaast een informatieplicht. Ze moeten aangeven dat onze persoonlijke gegevens
zullen worden verwerkt. We vinden dit meestal terug in kleine
lettertjes onderaan een e-mail of op een website.

Maar hoe zit het dan met onze gemeente Berlare?

Als lokale overheid voert de gemeente heel wat wettelijke taken
uit waarbij onze persoonsgegevens worden verwerkt. Hier zijn
onze rechten als burger beperkt. We kunnen bijvoorbeeld niet
vragen om uit het rijksregister te worden geschrapt. Maar de
gemeente is wel verantwoordelijk voor de bescherming van
onze persoonsgegevens. Hoewel er nog een paar extra stappen
kunnen worden gezet, is onze gemeente Berlare AVG conform.
De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) ziet daar trouwens op
toe. Op het lokale vlak moeten ook instellingen zoals scholen en
zorgcentra de AVG implementeren. Vaak is dat een hele klus.
Als burger komt het erop aan alert te blijven wanneer we onze
gegevens delen. Het is bovendien goed om onze kinderen daar
regelmatig op te wijzen wanneer ze op het internet actief zijn. En
in geval van (vermeend) misbruik van onze gegevens kunnen
we klacht indienen bij de ‘Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer (CBPL)’, wellicht beter gekend als de
Privacycommissie.
Urbain VAN BOVEN
Afdelingsvoorzitter

www.n-va.be/berlare
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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