Berlare wenst iedereen
een fantastisch 2017!
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Vol vertrouwen
richting 2017!
2016 was een bewogen jaar. In maart
werden we allen met onze neus op de
realiteit van het terrorisme gedrukt.
Veiligheid en bescherming van onze
waarden zijn en blijven een hoofdbekommernis. Het kletsnatte late
voorjaar ging aarzelend over in een
zomer die een te lange droge periode
kende. Voor onze gemeente bleven de
gevolgen daarvan gelukkig beperkt.
De werken aan de N407 (Kerkstraat)
en de N445 (Dendermondse steenweg) zorgden voor heel wat opschudding. Daarnaast laat de heraanleg
van de N467 (E. Hertecantlaan) nog
steeds op zich wachten.
Maar we kijken vol vertrouwen uit
naar 2017. Vanuit de oppositie zal de
N-VA in de gemeenteraad de meerderheid verder onder druk blijven
zetten. Want heel wat dingen kunnen
en moeten anders worden aangepakt,
ten dienste van de bevolking. Als
burger kunt u uw stem laten horen en
op ons rekenen.
Graag nodig ik u van harte uit op
onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
die plaatsvindt op 22 januari 2017
in CC De Stroming.
Met vriendelijk groeten,
Urbain Van Boven
Afdelingsvoorzitter

Kerkhof Berlare: veel commotie
over massaal geplande ontgravingen
Door een drastische beslissing van het gemeentebestuur zullen begin
2017 in één klap ruim 800 graven verdwijnen. Al in de gemeenteraad
van december 2015 uitte de N-VA hierover haar ongenoegen.
In de gemeenteraad van oktober 2016
stemden wij tegen dit besluit. Een meer
gefaseerde aanpak zou zeker minder leed
veroorzaken. Dat de vele betrokken nabestaanden nog steeds rouwen en respect
tonen voor hun overleden dierbaren,

bleek duidelijk rond 1 november. Overal
stonden goed onderhouden graven met
immens veel bloemen. Wij betreuren dat
het gemeentebestuur geen oren had naar
een meer menselijke aanpak.

Jaarmarkt Berlare
Bedankt aan iedereen om talrijk aanwezig te zijn op de jaarmarkt. Onder een
stralende zon werden biertjes en cava’s geserveerd. In de loop van de ochtend en
namiddag deelden we gele brillen uit.
Wat een prachtig zicht was dat: we zagen regelmatig groepjes mensen voorbij wandelen
met onze gele zonnebrillen op. De kinderen maakten we blij met N-VA-ballonnen.
Rond 23 uur konden we alles opruimen
na een meer dan geslaagde en gezellige
jaarmarktdag die voor herhaling vatbaar
is. Onze dank gaat ook uit naar Apotheek
SPRIET. Zij stelden ons elektriciteit ter
beschikking zodat we onze dranken goed
fris konden houden voor onze bezoekers.
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Wat als… Pa en Gijs terug konden spreken?
Voor het tweede jaar op rij staan
er, net voor de herdenking,
hekkens rond het Boerenkrijgmonument. Kon men niet wachten
tot na de herdenking? Beseft men
niet dat het Boerenkrijgverleden
van Overmere behoort tot het
collectieve geheugen?
De feiten

Augustus 2015: Er zijn renovatiewerken
nodig aan het Boerenkrijgmonument. De
beeldsokkel moet aangesloten worden op
de natuurstenen sokkel en de beschermlaag voor het bronzen beeld moet worden
gereinigd. De barsten in de natuurstenen
onderbouw moeten worden gedicht en de
vloerplaat en boordstenen hersteld. Verder
wordt ook het hekwerk, de stijltjes en de
verlichting hersteld. De werken kosten
bijna 22 000 euro. Onroerend Erfgoed zou
daar 13 000 euro van betalen indien er een
degelijk beheersplan werd ingediend.
Op de herdenking, op de cultuurraad en
op de gemeenteraad wijst de bevoegde
schepen voor de problemen met het
beheersplan telkens naar de hogere
overheid. Maar volgens gemeenteraadslid
Marc van Driessche klopt zijn verhaal niet.
Volgens Van Driessche vertelt de bevoegde schepen halve waarheden en kon het
gemeentebestuur veel sneller en korter op
de bal gespeeld hebben. Dat blijkt uit het
dossier, dat we van Onroerend Erfgoed
konden inkijken”, aldus Van Driessche.

Beheersplan volgt jaar later

De bevoegde schepen suggereerde dat
Onroerend Erfgoed nog geen richtlijnen
heeft voor de opmaak van een beheersplan. Dat is onjuist. “Het Boerenkrijgmonument is in 2014 beschermd als ZEN
–monument. Bij die bescherming hoort
een premie, uitgereikt door de Vlaamse
Overheid. Het enige wat de gemeente moet
doen, is de premie aanvragen!” Pas een
jaar later vraagt gemeente Berlare de premie aan, waardoor men een beheersplan
diende op te stellen, wat nodig is om een
hogere subsidie te verkrijgen. Dit stond in
2013 al in het Staatsblad en was van kracht
op 1 januari 2015. De gemeente diende pas
in augustus 2015 een beheersplan in.
Het plan kreeg een ongunstig advies
wegens onvolledig. Bij dit advies werd een
richtlijn voor opmaak gevoegd, zodat de
gemeente op de hoogte was hoe het moet
opgesteld worden.
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"De werken zouden klaar
zijn vóór 12 oktober van dit
jaar. Tot ieders verbazing
waren de werken niet klaar,
maar zaten Pa en Gijs terug
gevangen.”
Gemeenteraadslid Marc Van Driessche

Geen beheersplan, wel restauratie

In plaats van een nieuw beheersplan in te
dienen doet de gemeente eind september
2015 een aanvraag voor een toelating tot
restaureren van het monument met omringend hekwerk. Dus geen beheersplan
meer. Deze aanvraag is geweigerd omdat
de uitvoeringstechnieken niet beschreven
werden. Onroerend Erfgoed waarschuwde de gemeente dat men de premie, bij
het niet indienen van een beheersplan,
zou verliezen. Op 5 oktober 2015 hadden
Onroerend Erfgoed en de schepen
overleg om nogmaals uit te leggen wat
een beheersplan moet inhouden. Nadien
verstuurde Onroerend Erfgoed tot
tweemaal toe bijkomende informatie.
Als het schepencollege niet zeker was
van haar beheersplan, had ze dit vooraf
kunnen bespreken met de diensten
alvorens het in te dienen. Als men op
11 augustus een plan indient en de
gemeente laat twee dagen later de werken
al starten zonder goedkeuring, dan is
het vanzelfsprekend dat de werken
worden stilgelegd. “Heeft de gemeente
dan geen voorbeeldfunctie”, vraagt
Van Driessche zich af.

N-VA Groot-Berlare wenst alle aanwezigen van harte te bedanken!

Maanden verstreken, en de bevoegde
schepen beloofde op de Cultuurraad
van juni 2016 dat het beheersplan is goedgekeurd en dat de werken klaar zouden
zijn vóór 12 oktober van dit jaar. Tot ieders
verbazing waren de werken niet klaar
maar zaten Pa en Gijs terug gevangen.

Eetfestijn was succes!
Op zondagmiddag 2 oktober mochten we meer dan 100 mensen ontvangen, die na de toespraak van onze
gastspreker Siegfried Bracke konden genieten van heerlijke kalkoenfilet met groenten en frietjes en balletjes
in tomatensaus voor de kinderen. En dat allemaal à volonté!
Velen waagden ook hun kans op de tombolaprijs: een mooie mand gevuld met bier en lekkers. We zagen enkel tevreden gezichten en
we kunnen dan ook concluderen dat het opnieuw een geslaagd eetfestijn van N-VA Groot-Berlare was dat voor herhaling vatbaar is!
Bedankt en tot volgend jaar!

Wist je dat ...
 de Ronde van Vlaanderen de komende drie jaar in Berlare passeert? Laat er ons dan ook, in steun van onze plaatselijke renners,
een groot feest van maken! Hopelijk steekt het agentschap Wegen en Verkeer geen stokken in de wielen met hun planning bij de
heraanleg van de N467 en pleegt ons schepencollege nu wel overleg met hen.

Waardige
herdenking?

 de aankoop en verkoop van de oude ‘Ami’ meer dan 300 000 euro gekost heeft aan de Berlaarse belastingbetalers? Nu zijn er plannen om van het oud kasteel een nieuw gemeentehuis te maken. Dat zal veel geld kosten. Had men niet beter het oud café De Puidt
gekocht om het gemeentehuis uit te breiden?
 de N-VA voorgesteld heeft om de openingsuren van het kasteelpark - zeker tijdens de zomer - aan te passen
en het park tot 22 uur open te stellen voor de bewoners? Volgens de meerderheid valt dit echter moeilijk te
organiseren. Ook op de vraag om de Wc-container tijdens de kermis open te stellen om het
wildplassen te voorkomen, kregen we dezelfde repliek. We stellen ons toch stilaan vragen bij de dienstverlening aan de bevolking.
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Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt
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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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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