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Na de recente overstromingen van juni zou men denken dat het stadsbestuur lessen heeft getrokken. Maar 
de recente ontwikkelingen in het verkavelingsdossier Bekaf doen evenwel het ergste vermoeden. 

Men plant immers een woonblok dat tot vier (!) verdiepingen 
ondergronds gaat, in - juist - overstromingsgebied! Dit is de 
chaos organiseren.

De zaak rammelt overigens aan alle kanten. Leest u mee wat 
onze experten ontdekten?

  Geologisch onderzoek bevestigt de grote kans aan scheuren 
bij bestaande woningen ten gevolge van drainagewerken

  Ontbreken van MER (Milieu-effecten-rapportage)
  Ontbreken van MOBER (Mobiliteits-effectenrapport)
  Publicatie RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) niet conform 

wettelijke norm

Het dossier toch groen licht geven ondanks de recente tegen-
spoed zou neerkomen op schuldig verzuim ten aanzien van de 
huidige en toekomstige Aarschottenaar.

Kwis Jong N-VA Aarschot
Vrijdag 2 december 2016.
Zaal Vinea, Poortveldenplein Aarschot.
5 man per ploeg, 20 euro  
per ploeg.

Zondag 18 december 2016
Spaghettidag N-VA Aarschot
Zaal Vinea, Poortvelden- 
plein, Aarschot.

OVERSTROMINGEN JUNI ERKEND ALS RAMP

Met de overstromingen in juni hebben vele gezinnen in onze stad een ferme klap 
gekregen. De recente beslissing van de Vlaamse regering, op voorstel van minis-
ter-president Bourgeois, om deze overvloedige regenval als ramp te catalogeren is 
een goede zaak. De getroffenen hebben drie maanden om aanspraak te maken op 
de middelen uit het Rampenfonds.

 Inschrijven bij:
magaly.knapen@n-va.be

 Inschrijven bij:
jeannine.bruyninckx@n-va.be

Aarschot verzuipt in 
verkavelingsdossier 
Bekaf 

Bob D’hoedt, bob.dhoedt@n-va.be
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Integratie gemeente-OCMW:  
meerderheid blijft zonder visie

Ongemakkelijk geschuifel op de 
stoelen van de meerderheid de 
afgelopen gemeenteraad, toen 
de N-VA de vraag stelde of deze 
meerderheid al weet hoe ze de ge-
plande integratie tussen OCMW 
en gemeente gaat aanpakken.  
“We wachten nog op beslissingen 
van hogere hand”, is de teneur 
van het antwoord. Dames en he-
ren burgemeester en schepenen, 
het is tijd om wakker te worden. 

Met de conceptnota die minister Liesbeth 
Homans op 23 mei van dit jaar op de 
Vlaamse Regering bracht,  is het immers 
al zover. Het OCMW wordt vanaf 1 juni 
2019 volledig geïntegreerd in het gemeen-
tebestuur. Dat vindt N-VA Aarschot een 
zeer goede zaak. Er kan eindelijk gesnoeid 
worden in de politieke zitjes en man-
daten, gesplitste structuren en dubbele 
vergaderingen.

De financiële middelen die hieruit vrij-
komen kunnen dan gespendeerd worden 
waarvoor ze bedoeld zijn: de sociaal 

zwakkere in de maatschappij ondersteu-
nen en hen er bovenop helpen. 

Zo’n nieuw sociaal beleid gaat er niet 
vanzelf komen. Daarvoor is een visie en 
een uitgewerkt stappenplan nodig. Het 
antwoord vanuit het bestuur is sympto-
matisch voor het ganse beleid. 

N-VA Aarschot zal de komende maan-
den de druk opvoeren en een uitgewerkt 
integratietraject uittekenen. Het is vijf 
voor twaalf.

N-VA Aarschot wil charter werfverkeer rond scholen
N-VA Aarschot schuift verkeersveiligheid als speerpunt naar voren. Hierbij kan het nooit kwaad over het 
muurtje te kijken, op zoek naar goede voorbeelden. Zo werd in Kortrijk recent een charter goedgekeurd 
rond werfverkeer tussen de stad en de bouwsector. In dit charter werd een herenakkoord met de bouw- 
sector gesloten om onder meer zwaar vrachtverkeer te weren rond de schoolomgeving tijdens het begin  
en het einde van de schooldag. 

“Deze werkwijze kan ook positief zijn voor het centrum.  
Op die manier kan een maximaal leefbare en veilige omgeving 
bereikt worden tijdens de uitvoering van bouw- en wegen- 
werken in Aarschot”, aldus N-VA-gemeenteraadslid Bart 
Dehaes.

Verder kunnen er ook afspraken worden gemaakt rond  
stofhinder en het proper houden van de werfroutes.  
N-VA Aarschot zal binnenkort een voorstel van  
charter aan het stadsbestuur overmaken. De veiligheid van  
de schoolgaande jeugd in Aarschot is een absolute  
topprioriteit voor N-VA Aarschot.

“De veiligheid van de schoolgaande 
jeugd is een absolute topprioriteit 
voor N-VA Aarschot.”
Bart Dehaes

Bob D’hoedt, bob.dhoedt@n-va.be
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Jong N-VA Aarschot wil vrouwen op de kaart
Het stadsbestuur heeft recent de nieuwe 
straatnamen vastgelegd voor het nieuwe 
woonuitbreidingsgebied Ter Heidelaan. Er werd 
in hoofdzaak gekozen voor politici die dezelfde 
kleur hebben als de zittende coalitie in Aarschot. 
“Een gemiste kans”, zo stelt Jong N-VA-voorzitster 
Magaly Knapen, die in een open brief gericht aan 
het bestuur meer aandacht voor vrouwen wil.
 
Met de uitbreiding ter hoogte van de Ter Heidelaan in 
Aarschot sprak het bestuur zijn goedkeuring uit over de nieuwe 
straatnamen. In het lijstje zijn vooral politici te vinden van het 
mannelijk geslacht. Magaly Knapen:  “Alle verdienste voor een 
man als Gaston Eyskens, maar kon het niet wat origineler? De 
keuze voor een vrouw als Marie Spaak (de eerste vrouwelijke 
senator) zou pas écht van lef getuigen.”
 
Bob D’hoedt, voorzitter van de hoofdafdeling, steunt Magaly in 
haar ongenoegen. “Politici vinden zichzelf zeer belangrijk. Als 
er geen standbeeld kan worden opgericht, dan moet toch ten 
minste een straat naar hen worden genoemd.”
 
Over het muurtje kijken kan volgens hen dan ook geen kwaad. 
Bij wijze van ludiek protest doopten ze een straat voor één dag 
om tot de Marie Curielaan, de Nobelprijswinnares scheikunde, 

als knipoog naar het bekende ronde punt met batterijen aan de 
ter Heidelaan.

  Bob D’hoedt en Magaly Knapen bij de ‘Marie Curiestraat’, een 
knipoog naar het gebrek aan ‘vrouwelijke’ straatnamen.

Valerie Reekmans
Penningmeester

 29 jaar
 Getrouwd en mama van Helena
 Master Geschiedenis & Master Rechten
 Adviseur N-VA-studiedienst

“Door mijn opgebouwde expertise als  
adviseur bij de N-VA én door als  
inwijkeling met een frisse blik naar het 
Aarschotse beleid te kijken, kan ik mijn 
steentje bijdragen. Zo maken we samen 
van Aarschot een nog betere plek om te  
wonen en te werken. En dit voor elke  
Aarschottenaar. “

Magaly knapen
Jongerenverantwoordelijke

 22 jaar 
 Laatstejaarstudent Rechtspraktijk
  Voormalig stagiaire bij federaal  

parlementslid Renate Hufkens
  Stagiaire op het kabinet van  

Theo Francken

“Als voorzitster van Jong N-VA Aarschot 
wil ik me mee inzetten voor de verjonging 
én de vervrouwelijking van de afdeling 
en de Aarschotse politiek. Een vrouwe-
lijke toets in een overwegend mannelijke 
wereld. Ik hoop veel te kunnen bijleren van 
al de ervaring in onze afdeling.”

Christiane Vandenbroeck
Secretaris

 62 jaar 
 Gepensioneerde 
 Ex-bankbediende

“Ik zet me in en ijver voor onze nakome-
lingen, medeburgers en ook voor onszelf 
voor een warme, gulle, vrije, veilige, plu-
ralistische, respectvolle, rechtvaardige en 
eerlijke samenleving met eerbied voor alle 
leven en de aarde waarop we leven.”

Enkele bestuursleden in de kijker:



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België
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bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


