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Noodplan vereist voor huisvuilophaling
N-VA Berlare wil een noodplan voor huisvuilophaling, zodat restafval altijd zo snel
mogelijk wordt opgehaald. Op die manier kunnen we vermijden dat de volksgezondheid
risico loopt door sociale conflicten bij de ophaaldienst.
Al vele jaren lang bundelt Berlare de krachten met acht andere
gemeenten uit de regio voor een betere, regelmatige en kostenefficiënte dienstverlening aan alle inwoners. Zo kreeg intercommunale Verko de verantwoordelijkheid voor het inzamelen
en verwerken van huishoudelijk afval. Via tweewekelijkse of
maandelijkse ophaalrondes kan elk gezin zijn afval aanbieden,

“Als inwoner heeft u recht op
een huisvuilophaling die de
volksgezondheid respecteert
en hygiënische garanties biedt.”
Urbain Van Boven, voorzitter N-VA Berlare

en de inzameling gebeurt meestal correct. Voor de job van huisvuilophaler halen velen letterlijk en figuurlijk hun neus op, maar
eigenlijk verdienen zij niets dan respect. Ze zijn er altijd, in weer
en wind, bij vrieskou of extreme warmte.

Veilig thuis in een welvarend Berlare

Sociaal conflict

Een paar maanden geleden liep het helaas mis door een sociaal
conflict bij Verko. De ophaalwagens reden niet uit en het vuilnis
bleef op de stoep staan. Sommige burgers haalden ’s avonds hun
huisvuil terug binnen, anderen lieten de zakken gewoon staan.
Uiteindelijk werden ze de dag erna toch onverwacht opgehaald.
Maar stel dat zo’n conflict langer duurt, in volle zomer … De
gele zak met restafval (onder andere etensresten) gaat bij warm
weer snel stinken en trekt ongedierte aan. Dat bijt of scheurt de
zakken open, met alle nare gevolgen van dien.

Behoefte aan noodplan

De N-VA pleit er daarom voor dat onze gemeente Verko ertoe
aanzet om samen met de vakbonden een noodplan uit te werken. Een afspraak zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat restafval altijd wordt opgehaald, ook als dat ten koste gaat van PMD- en/of
GFT-rondes. PMD en GFT (in een gesloten container) kunnen
wel eens iets langer blijven staan zonder gevaar voor de volksgezondheid. Heeft u als burger niet gewoon recht op een dienstverlening die hygiënische garanties biedt?
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Buitensporige renovatiekosten voor
restaurant De Snoeck
N-VA Berlare stemde tegen de gemeentelijke bijdrage voor de renovatie van restaurant De Snoeck.
De kosten zijn buiten alle proporties.
Wat begon als een dakherstelling in eigen beheer (ca. 5 000 euro) groeide uit tot een professionele renovatie van 62 000 euro, en
eindigt nu in een bijna volledige renovatie met een prijskaartje van maar liefst 342 000 euro voor de gemeente. Onbegrijpelijk.
Nog los van de vraag of die kosten niet op voorhand ingeschat konden worden, vinden wij het onverantwoord dat de gemeente
honderdduizenden euro’s in De Snoeck investeert. Het gaat om een ouder gebouw dat privé als restaurant uitgebaat wordt aan
een huurprijs die zeker niet conform de markt is. Voor ons is dat een vorm van concurrentievervalsing tegenover andere horecazaken. Zo’n investering valt moeilijk uit te leggen aan onze inwoners. Zij mogen van het gemeentebestuur toch verwachten dat
het verantwoord met hun centen omspringt?
Brecht Arbyn, gemeenteraadslid

Onze kandidaten voor de provincieraad
Op 14 oktober kunt u stemmen voor de gemeenteraad én de provincieraad. De arrondissementen Dender en
Waas dienen een gezamenlijke lijst in met elf kandidaten, waarvan vijf voor ons arrondissement Dender:

Eric Scheire
(Wichelen):
tweede plaats

An Vervliet
(Lebbeke):
derde plaats

Ward Vranken
(Buggenhout):
vijfde plaats

Regina Lenaers
(Waasmunster):
achtste plaats

Robby Van der Stock
(Hamme):
tiende plaats

Ervaring: twaalf jaar in
de partijraad, zes jaar in
de provincieraad, drie
jaar in het partijbestuur,
talloze andere functies
binnen de partij en in
de lokale politiek.

Ervaring: zestien jaar
lang overtuigd N-VA,
zes jaar gemeente- en
provincieraad, drie jaar
partijraad.

Samen met zijn vrouw
Lien Heyvaert woont
Ward aan de rand van
de provincie. Daar ervaren ze de impact van het
provinciale niveau enkel
op hun belastingbrief.
De tijd is dan ook rijp
om de provincie af te
schaffen.

Ervaring: zes jaar
gemeenteraadslid en
fractievoorzitter, sinds
kort afdelingsvoorzitter. Negentien jaar
bestuur bij de nationale
beroepsvereniging BZB
en bestuurslid paritair
comité.

Ervaring: ondervoorzitter van N-VA Hamme,
partijafgevaardigde
voor dienst Toerisme,
sportinstellingen en
verkeersraad.

Kortom, Eric is een vat
vol ervaring dat klaar
staat om samen met een
nieuwe, sterke N-VAploeg in de provincieraad aan de slag te gaan.
Onze doelstelling: op
een efficiënte manier
dit geldverslindende en
overbodige bestuursniveau afbouwen.

berlare@n-va.be

Die bagage wil An
inzetten om actief uw
stem te verdedigen
op provinciaal vlak.
Dankzij de N-VA is de
provincie afgeslankt,
maar we moeten de
moed hebben om verder
te herorganiseren naar
het lokale of Vlaamse
niveau.

Ward pleit voor een
politiek systeem dat
zo dicht mogelijk bij
de burger staat: sterke
steden en gemeenten,
een bestuurskrachtig
Vlaanderen en een modern Europa.

Regina is klaar voor een
nieuwe uitdaging en
wil deel uitmaken van
een sterk team dat de
nodige veranderingen
doorvoert. Moeilijke beslissingen gaat ze nooit
uit de weg.

Robby wil zich 100
procent inzetten voor
een sportief, gezond en
veilig Vlaanderen. Een
plaats waar mensen zich
echt thuis voelen!
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Veilig thuis in een welvarende school
De N-VA ging in dialoog met de Berlaarse scholen en komt zo tot verschillende actiepunten.
Goed onderwijs is een belangrijke pijler voor een vitale maatschappij en dus ook
voor een welvarend Berlare. Leerkrachten en directies krijgen vaak ‘van bovenaf’
allerlei richtlijnen en adviezen. N-VA Berlare vertrekt liever vanuit de praktijk en
ging daarom in gesprek met de directies van de Berlaarse basisscholen.

Voldoende middelen

Daaruit bleek dat goede scholen middelen nodig hebben. We willen daarom het
idee van gezamenlijke aankopen onderzoeken. Als alle scholen samen speeltuigen
of didactisch materiaal aankopen, dan spaart dat geld uit. In andere gemeenten
kunnen vrije scholen ook renteloze leningen krijgen van het gemeentebestuur. Die
piste willen we verder bestuderen. Andere punten op ons prioriteitenlijstje zijn:
een veiligere schoolomgeving en een alternatief voor de afgeschafte bus naar de
naschoolse kinderopvang.

N-VA als partner voor alle scholen

U ziet het, N-VA Berlare wil een echte steun zijn voor alle Berlaarse scholen,
onafhankelijk van het net. Samen met hen willen we onze kinderen een veilige
thuis bieden in een welvarende school. Laat ons alvast beginnen met een woordje
van dank aan alle scholen, hun leerkrachten, directies en ondersteunend personeel
voor hun dagelijkse inzet.
Conny Willems, ledenverantwoordelijke N-VA Berlare

Nieuws uit de gemeenteraad
 -VA Berlare merkte op dat formulieren op de gemeentelijke
N
website niet altijd volledig kunnen worden afgehandeld met
de e-ID. Een vereniging die bijvoorbeeld een lokaal wil huren
of materiaal wil gebruiken, kan dat niet digitaal aanvragen.
Volgens de gemeentesecretaris heeft dat een technische reden
en ligt het vooral aan de beperkingen van de website. De
oefening loopt, maar de huidige digitale omgeving laat geen
verdere ontwikkeling toe.
 e informeerden naar de ontwikkeling van het lokale
W
bedrijventerrein in Overmere. De schepen antwoordde dat
het dossier is ingediend, maar dat het niet zal worden
vergund. De adviezen van Aquafin en van de Polder waren
negatief en de private partner schikt zich te weinig naar de
kwaliteitsvoorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
Dat betekent terug naar af, en dus vertraging voor het dossier.
Heeft de gemeente wel de juiste partner gekozen?
N-VA Berlare vindt de renovatie van het Boerenkrijgpark
een goede zaak en is verheugd over:
 de fietsenstalling, waar we al jaren vragende partij voor zijn;
 de waterpartij in de voortuin;
 het evenementenplein.

Veilig thuis in een welvarend Berlare

Maar over een aantal punten maken we ons zorgen:

 De speelnatuur willen we dichter bij de sporthal zien. Zo is er

meer sociale controle.

 Er blijven weinig parkeerplaatsen over en hun ligging is niet

ideaal. Ze bevinden zich dicht bij het binnenplein en beperken het mooie uitzicht.
 Het wegvallen van parkeerplaatsen vereist ook een alternatief.
De parking aan de sporthal kan daartoe dienen. Er moet een
goede en snelle verbinding komen met het dorp: een duidelijk
pad met voldoende verlichting en een degelijke aanduiding
van de parking. Alleen dan wordt het een succesverhaal.

Gemeenteraadslid
Marc Van Driessche
is bezorgd over de ligging
van de parkeerplaatsen
in het Boerenkrijgpark.
Ze verstoren het zicht
op het mooie binnenplein
met waterpartij.

www.n-va.be/berlare

Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen
Wij zijn thuis in Oost-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest,
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Oost-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Oost-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

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 Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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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