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“Dossier Witte Molen wordt heropend.”

Het verval van de Witte Molen aan de Herseltsesteenweg doet pijn aan de ogen bij elke Aarschottenaar. Oppositiepartij N-VA Aarschot en burgemeester André Peeters trekken aan de alarmbel.
Met de verschillende unieke molens die
Aarschot kent heeft de stad het potentieel om zich uit te roepen als dé molenstad van Vlaanderen. Doorn in het oog is
evenwel de Witte Molen aan de Herseltsesteenweg. De bouwvallige toestand van
de molen noopt tot een snelle oplossing.

positiepartij N-VA Aarschot, in samenspraak met de burgemeester Peeters,
een overleg op het kabinet van de minister-president Geert Bourgeois.

Een subsidiedossier werd eerder opgemaakt en door het agentschap Onroerend Erfgoed ontvankelijk verklaard met
een voorzien premiebedrag van 542 922
euro. Het agentschap handelt de erfgoeddossiers af op basis van de datum van de
indiening, conform het “first in – first
out” principe..

De burgemeester reageert tevreden: “Met
een mogelijk hoogdringende behandeling kan de restauratie van start gaan.
Met deze laatste noodzakelijke stap kan
Aarschot zich dé molenstad van Vlaanderen noemen”. Ook N-VA-voorzitter
Bob D’hoedt en fractieleider Kevin Garcia reageren hoopvol: “Met dit dossier tonen we dat we ons, over de grenzen van
meerderheid en oppositie heen, kunnen
inzetten in het belang van Aarschot. We
duimen voor een snelle behandeling.”

In april 2014 werd een diagnosenota
opgesteld door het architectenbureau
Okkerse op basis waarvan de hoogdringendheid niet kon worden ingeroepen.
Omdat de molen echter zienderogen
steeds meer in verval raakt, belegde op-

Het kabinet gaf aan open te staan om de
hoogdringendheid van dit dossier te willen herbekijken. Er wordt gemikt om nog
voor de paasvakantie een plaatsbezoek
te laten doorgaan door de bevoegde administratie, dat een bindend advies zal
formuleren met betrekking tot de hoogdringendheid.

Voorzitter Bob D’hoedt en fractieleider
Kevin Garcia aan de Witte Molen.

Brunch
Zaal Vinea
Kassa: €18
Voorinschrijving: €16
Info en inschrijven:
jeannine.bruyninckx@n-va.be

Zondag 26 maart 2017
10 uur ∙ 14 uur
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Vrouwen in de politiek? Ja, dat moet! Met VIA!
Binnenkort gaan de VIA-vrouwen weer aan de slag met een nieuwe editie. VIA staat voor ‘Vrouwen.In.Actie’ en is een initiatief van vier dames uit het Leuvense.
“Samen willen we het cliché van de politiek als mannenwereldje doorbreken”, zegt Valerie Reekmans. “Onze activiteiten moeten
vrouwen aanmoedigen om mee te denken over politiek en zich te engageren. Want we hebben dringend meer vrouwen nodig in de
politiek, zoveel is duidelijk.”
Bent u nu al geïnteresseerd om mee te doen? Wil u meer weten over vrouwen en hun rol in de politiek?
Geef dan een seintje zodat we u op de hoogte kunnen houden: valerie@vrouweninactie.be
We werken nog aan onze eerste leuke activiteit. Hou onze website www.vrouweninactie.be dus goed in het oog. Hopelijk tot dan!

Commissies kunnen met minder mandaten
Op de gemeenteraad van februari 2017 nam Groen het N-VA-voorstel over om de mandaten in de gemeenteraadscommissies te herverdelen volgens het systeem D’hondt in plaats van het systeem Imperiali dat begin
2013 toegepast werd. Op die manier gaan we van tien naar acht betalende mandaten.
N-VA Aarschot deed dit voorstel al bij het begin van deze legislatuur. We steunden dan ook volop het nieuwe voorstel van Groen.
Spijtig genoeg stelde de burgemeester voor om dit pas te herbekijken bij de volgende legislatuur (2019). Na aandringen van de
N-VA gaan de fractieleiders samenkomen om dit te bespreken en
dit punt zal dan ook terug worden behandeld op de gemeenteraad van maart.

Belangrijk om weten is dat de stad met een berekening van het
aantal mandaten volgens het systeem D’hondt jaarlijks om en bij
de 12 000 euro per jaar kan besparen.
Wordt vervolgd.

Politiek en plezier hand
in hand bij Jong N-VA
Op zaterdag 11 februari gingen de afdelingen van Jong N-VA
uit de regio Hageland lasershooten! Naast politiek is ons amuseren namelijk een van de grootste prioriteiten voor Jong N-VA.
Teambuildingmomenten zoals deze zijn altijd zeer leuk en onder
het motto ‘het moet niet altijd even serieus zijn’, speelden we
eerst allemaal tegen elkaar. Bij de volgende spelletjes vormden
we teams en gingen we elkaar met de lasergeweren achterna. Een
leuke teambuilding die zeker voor herhaling vatbaar is!
Magaly Knapen

aarschot@n-va.be

Meedoen? Sluit je dan aan bij Jong N-VA Hageland:
tom.werner@jongnva.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Taksen, taksen, taksen…
Dood en belastingen, de enige twee zekerheden in het
leven. Met de belasting op het lijkenvervoer geeft de
stad Aarschot een wel heel creatieve invulling aan
deze boutade.
Wanneer men een overleden vriend of familielid wenst te vervoeren en daarbij het grondgebied Aarschot doorkruist, dient
men noodgedwongen voorbij de stadskas te passeren en moet
men hiervoor een belasting van 64,30 euro betalen.
Op vraag van gemeenteraadslid Annick Geyskens waarom de stad Aarschot deze belasting anno 2017 als enige in
Vlaams-Brabant nog niet heeft afgeschaft, bleef het stil. Met het
nieuwe circulatieplan bleven de levenden al weg uit de stadskern,
ook de doden worden nu weg getaxeerd.
Naast deze miserietaks stelt N-VA Aarschot de belasting op het
huwelijk in het weekend in vraag. Met 310 euro is trouwen op
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een zaterdag nergens in Vlaanderen duurder dan in Aarschot,
tien keer zoveel dan op een weekdag. De uitleg van de bevoegde
schepen dat “de meerprijs voor de meeste koppels niets uitmaakt, gezien het feest de grootste hap uit het budget neemt”
volstaat voor N-VA Aarschot geenszins. Jonge koppels kunnen
volgens ons elke euro goed gebruiken om samen aan hun toekomst te bouwen.

“Met het nieuwe
circulatieplan bleven
de levenden al weg
uit de stadskern, nu
worden ook de doden
weg belast.”
Annick Geyskens

Verkaveling Bekaf nog niet van de baan
Op de gemeenteraad van januari 2017 vroeg fractieleider Kevin Garcia naar een stand van zaken in
dit dossier. N-VA Aarschot blijft zich verzetten tegen deze verkaveling in overstromingsgebied.
Nadat de burgemeester bevestigde dat er een nieuwe aanvraag was ingediend, drong de N-VA erop aan om een
dringende gemeenteraadscommissie (onbezoldigd) bij elkaar
te roepen om dit dossier in detail te bespreken.
Op deze commissie waren zowel de bouwfirma, het wijkcomité en de verschillende politieke fracties aanwezig. De
bouwfirma vermeldde op de commissie nieuwe onderzoeken
die niet op voorhand in het dossier waren opgenomen. Het
wijkcomité verzette zich hiertegen omdat zij deze documenten niet hadden kunnen inkijken. De burgemeester opperde
zelfs dat dit dossier beter zou worden ingetrokken, om dan
terug volledig te worden ingediend.

Tijdens de gemeenteraad van februari vroeg fractieleider
Kevin Garcia opnieuw naar een stand van zaken. De burgemeester gaf aan dat het dossier was ingetrokken wegens een
negatief advies van zowel RioPact als de dienst Waterwegen
van de provincie. De watertoets was volgens gedeputeerde
Swinnen negatief over de hele lijn.
Op onze vraag of dit dossier nu definitief van de baan was
antwoorde de burgemeester dat “de bouwfirma nog steeds
een nieuwe aangepaste aanvraag kan indienen”. Wij zullen
dit dossier dus blijven opvolgen.

De nieuwjaarsrecepties liggen ondertussen weer
achter ons. Zowel op het nationaal feestje als op
onze eigen receptie klonken we op 2017.

www.n-va.be/aarschot

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

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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