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HULDENBERG
N-VA-spaghettifestijn
ZATERDAG

27
april

Vanaf 18 uur
Zaal Vandervorst
Loonbeek

2013
Op 27 april organiseert N-VA
Huldenberg haar eerste
spaghettifestijn. U bent welkom
vanaf 18 uur in zaal
Vandervorst.

V.U.: Herman Smulders - Wolfshaegen 180 - 3040 Huldenberg - herman.smulders@n-va.be

We serveren pasta met
verschillende sauzen.
Voor de zoetekauwen
is er achteraf nog een
heerlijk dessert
voorzien.
Iedereen is van
harte welkom!

N-VA ZAL CONSTRUCTIEF MEEWERKEN IN DE
GEMEENTERAAD
Beste inwoner,
Met gepaste trots kan ik
u melden dat de N-VA
de enige partij in
Huldenberg is die er bij
de verkiezingen van 14
oktober op vooruitging
ten opzichte van zes jaar
geleden. Open Vld, sp.a
en Groen gingen er
allemaal op achteruit.

De Huldenbergse N-VA-fractie zal constructief
meewerken aan goede voorstellen. Maar we zijn
ook kritisch voor beleid dat u niet ten goede komt.

Terwijl het kartel van
N-VA en CD&V in 2006 37,4 procent van de stemmen behaalde, telden de twee
partijen samen in oktober 45,9 procent. De N-VA ging hierbij van 1 naar 4
gemeenteraadsleden, terwijl CD&V 2 gemeenteraadsleden minder telt.

ERVARING GEKOPPELD AAN JONG ENTHOUSIASME
Onze gemeenteraadsfractie bestaat uit oudgediende Jos Trappeniers, met aan
zijn zijde drie nieuwkomers: Sonia Van Laere, Wim Steeno en Nele De
Martelaere. In het OCMW zetelen Hans Meyhi en Karin Mommaerts. Daarnaast
zit Sonia Van Laere ook in de politieraad, en Karin Mommaerts in het Vast
Bureau van het OCMW.
Aan goede voorstelen zullen we vanuit de oppositie op een constructieve
manier meewerken. Maar als het beleid steken laat vallen, zal men aan de
N-VA een taaie klant hebben. We zullen ook zelf voorstellen op de agenda
brengen en hopen hierbij op een even constructieve houding van de
meerderheid. We willen van de vijf deelgemeenten aangename
woongemeenschappen maken. Dat was onze boodschap voor de verkiezingen,
en we blijven daar ook de volgende zes jaar aan werken.

N-VA HULDENBERG HEEFT EEN STEM IN DE PROVINCIERAAD
De N-VA heeft met Sonia Van Laere ook een verkozene in de provincieraad. In
de eerste plaats zal zij blijven ijveren voor een afgeslankte provincie, om zo ook
de provinciale opcentiemen te kunnen verlagen. Daarnaast zal ze jullie op de
hoogte houden van allerhande subsidies die de provincie kwistig uitdeelt. Als
de budgetten dan toch vrijgemaakt worden, kan het evengoed Huldenberg zijn
dat er van profiteert.
Herman Smulders,
voorzitter N-VA Huldenberg

www.n-va.be/huldenberg

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Openbaar onderzoek naar weekendverblijven en campings
Op 14 december organiseerde de provincie Vlaams-Brabant een infoavond over de toekomst van permanent
bewoonde weekendverblijven en campings in Huldenberg. De zaal van Loonbeek zat vol geïnteresseerde en
ongeruste bewoners, eigenaars en buren.
We vinden het zeer jammer dat er niemand van het Huldenbergse
bestuur aanwezig was op deze vergadering. Terwijl zowel de
schepen van Ruimtelijke Ordening als de OCMW-voorzitter nauw
betrokken zullen zijn bij de afhandeling van dit dossier dat over
meer dan honderd gezinnen in Huldenberg gaat.
Diezelfde week viel ook een folder in alle bussen. Daarin stond
zowaar dat het nieuwe bestuur blijvend aandacht zal schenken aan
overleg met de inwoners en dat het informatievergaderingen hoog in
het vaandel draagt!

Eerste gemeenteraad
nieuwe legislatuur afgelast
Op 27 januari was de eerste gemeenteraad van het nieuwe bestuur gepland.
Een week voor de grote dag kregen alle gemeenteraadsleden een mail van de
burgemeester. “De eerste gemeenteraad wordt afgelast, want er zijn geen
agendapunten.” Terwijl in heel Vlaanderen de nieuwe besturen trots en vol
ijver van start gaan, zoekt het bestuur in Huldenberg nog uit waarmee het
zich de volgende zes jaar zal bezighouden.

Ook de Vlaams-Brabantse provincieraad kleurt nu geel-zwart
Groot was de vreugde toen de N-VA op 14 oktober
19 van de 72 provincieraadszetels binnenhaalde.
Daarmee werd onze partij de grootste fractie in de
provincieraad.

Leuven, waar de drie traditionele partijen tevoren ook al
Groen hadden ontvangen. De drie vonden van zichzelf
dat ze tot dan toe uitstekend werk hadden verricht. Dat
de kiezer daar anders over had geoordeeld, was louter
een spijtige vaststelling.

Kostte een focus op inhoud in plaats van postjes
de N-VA een plek in de bestendige deputatie?

Al voor de verkiezingen hadden de drie traditionele
partijen beslist dat ze ook de volgende zes jaar de
provincie zouden besturen. Op 14 oktober kwamen ze
echter tot de vaststelling dat ze samen niet genoeg zetels
behaald hadden om dat met zijn drieën te doen. Na
enkele telefoontjes mochten onze onderhandelaars Theo
Francken en Ben Weyts op gesprek naar het Begijnhof in

huldenberg@n-va.be

Tot grote consternatie van de uitnodigers had de N-VA
het tijdens dit gesprek over inhoud en niet over wie welk
postje zou krijgen. Ze konden nog begrijpen dat de N-VA
voor de verkiezingen gesproken had over de afslanking
van de provincie en over efficiënt bestuur. Dat ze dat ook
na de verkiezingen aanhaalden, was een brug te ver.
De dag nadien hoorden we op de radio dat er een
akkoord was tussen de drie traditionele partijen en Groen.
De gedachte om de eerste Groene gedeputeerde te
kunnen leveren was voor die partij blijkbaar voldoende
om de voorwaarden van de drie traditionele partijen te
slikken.

N-VA Huldenberg kiest
nieuw bestuur
Iedere drie jaar organiseert elke lokale N-VA-afdeling
bestuursverkiezingen. Dit jaar hebben de verkiezingen
plaats in de eerste helft van maart. Iedereen die minstens
drie maanden lid is, kan zich kandidaat stellen voor een
van de bestuursfuncties. Meer dan de helft van de
bestuursleden mag geen mandaat uitoefenen in de
gemeente- of OCMW-raad. In ons volgende huis-aanhuisblad stellen we het nieuwe bestuur aan u voor.

Bonus voor financieel beheerder kost de gemeente jaarlijks 28 000 euro
De gemeente- en
de OCMW-raad
van Huldenberg
hebben een
gemeenschappelijk
financieel beheerder
Terwijl het Agentschap
aangesteld. Volgens de
Binnenlands Bestuur erop
wijst dat gemeenten de
aanbevelingen van de
personeelskost moeten
VVSG (Vereniging
indijken, geeft Huldenberg
van Vlaamse Steden en
een extraatje aan de
Gemeenten) heeft een
nieuwe financieel
beheerder.
gemeente met minder
dan 10 000 inwoners,
zoals Huldenberg,
een halftijdse
financieel beheerder
nodig. Voor het
OCMW bedraagt de
werklast ongeveer
30 procent. Deze functie kan dus perfect door één
persoon uitgevoerd worden.

De N-VA is een voorstander van zoveel mogelijk
samenwerking tussen gemeente en OCMW. Wij steunen
dan ook het initiatief om één gemeenschappelijke
financieel beheerder aan te stellen. Waar de N-VA niet
meer volgt in het verhaal, is in de beslissing om deze
persoon zonder enige motivatie 30 procent meer loon dan
normaal toe te kennen. Dit betekent een jaarlijkse bruto
meerkost voor de gemeente van ca. 28 000 euro.

Je moet het maar durven!
Zowel het Agentschap Binnenlands Bestuur, de minister
voor Bestuurszaken, als de VVSG waarschuwen ervoor
dat de gemeenten het de volgende jaren financieel heel
moeilijk gaan hebben. Er wordt met aandrang gevraagd
zuinig te besturen en vooral de personeelskosten onder
controle te houden. We vinden het dan ook onbegrijpelijk
dat het nieuwe bestuur bij haar eerste beleidsbeslissing
zo’n financieel engagement aangaat.
Om die reden heeft de N-VA zowel in de gemeenteraad
als in de OCMW-raad tegen het voorstel gestemd.

Slecht voorakkoord
In tegenstelling tot wat Marc Verheyden zijn kiezers tracht wijs te maken, had hij geen vier stemmen tekort om
burgemeester te blijven. Indien hij moedig genoeg geweest was om met de uittredende meerderheid (CD&V, N-VA en
sp.a) verder te besturen (totaal: 11 zetels van de 21) was hij nog steeds burgemeester en had zijn partij daarnaast nog
twee schepenen. Zo zie je maar tot wat een voorakkoord kan leiden.

Sonia Van Laere in de provincie
Sonia Van Laere behaalde op 14 oktober 6 656 stemmen op de provinciale kieslijst.
Daarmee veroverde ze een zitje in de provincieraad. Op 15 december legde zij de
eed af.
In Huldenberg kleurden 825 mensen het bolletje naast haar naam in. Op basis van de
uitslag van de provincieraadsverkiezingen is de N-VA ook in Huldenberg de grootste
partij, met 27,5 procent van de stemmen. Het bewijst dat onze partij in onze gemeente
een groot draagvlak én groeipotentieel heeft.

www.n-va.be/huldenberg

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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