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V.U. Stef Dewil
Bergeveld 16
3381 Kapellen

Gespreksavond met
Theo Francken
VRIJDAG
20 APRIL
20 UUR

ZAAL ’T SOLVELD
Solveldweg, Wever
N-VA Glabbeek nodigt u uit op
een gespreksavond met federaal
parlementslid Theo Francken uit
Lubbeek. Onderwerp van
het debat is het thema
‘asiel en migratie’.
TOEGANG IS GRATIS.

KOM ERBIJ!
Op 14 oktober dit jaar verkiezen
we een nieuwe gemeente- en
provincieraad.
Deze verkiezingen staan het
dichtst bij de bevolking. N-VA
Glabbeek is nog op zoek naar
mensen die geloven dat goed
bestuur kan. In het bijzonder
doen wij een warme oproep aan
vrouwen van jong tot oud, met
en zonder kinderen, met en
zonder opleiding. Kortom: een
oproep aan een diversiteit van
vrouwen om mee op onze lokale
lijst te staan en zo een steentje bij
te dragen aan de uitbouw van
een stevige N-VA in Glabbeek.
Overtuigd? Neem dan contact
op met onze bestuursleden.

Goed bestuur onder de kerktoren
De wedloop naar de verkiezingen is begonnen. ‘Bezint eer ge begint’ zou ik u
als raad willen meegeven. Goed bestuur heeft geen politieke kleur, tot daar
zijn jullie het zeker met mij eens.
In het verleden was ‘de sjerp’ veelal voor de bekendste kop in het gemeentelijk straatbeeld. Vandaag is echter iedereen geroepen om de vinger, soms de volledige hand, in
de bestuurspap te steken. Daarom moeten wij, gewone burgers, toezien of het
engagement van deze kandidaat-raadsleden gebonden is aan een levenshouding
waarbij ambitie en idealisme hand in hand gaan.
N-VA WIL GELOOFWAARDIGE EN EERLIJKE POLITIEK
De vraag is of men op gemeentelijk vlak nog wel een ideologisch verhaal moet vertellen. Ontegensprekelijk zijn er een aantal basiswaarden, die met meer of minder
nadruk het verschil uitmaken tussen partijen. Broederlijkheid, vrijheid, gelijkheid en
respect voor het individu zijn voor iedereen nog altijd waardevol.
Een samenleving zoekt of vraagt nog altijd antwoorden op de concrete vraag: hoe
kunnen we de maatschappij voor zoveel mogelijk mensen leefbaar maken?
Kortom, het volstaat niet mensen te vragen om zich in te zetten in het plaatselijke beleid. Ook moet men vanuit de partijen een of meerdere verhalen aanreiken die de geloofwaardigheid van de politiek ten goede komen.
OOK U KAN DE KRACHT VAN VERANDERING ZIJN
Bij deze doe ik een oproep naar de groep geëngageerde vrouwen en mannen die in
onze gemeente voor 30 percent van de federale N-VA-stemmen zorgden. En ook voor
onze leden dezelfde boodschap: een sterke ploeg is niets zonder haar supporters!
Onder het motto ‘De kracht van verandering’ trekt de N-VA
naar de verkiezingen van 14 oktober 2012. Onze nationale
voorzitter verwoordde het zo: “Er zal in de Wetstraat pas echt
naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men ook in die
Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt!”.
Stef Dewil
voorzitter N-VA Glabbeek

Glabbeek: het Griekenland
van het Hageland?

BEGROTING 2012: EEN STAND VAN ZAKEN
Op de laatste gemeenteraad van 2011 bleek al snel dat de begroting voor 2012 zwaar in het rood gaat. Indien het
gemeentebestuur geen besparingen plant, kan het tekort zelfs oplopen tot bijna één miljoen euro. Kortom: Glabbeek
leeft boven zijn stand, net als de Grieken.
VANWAAR DIT TEKORT?
Dit tekort is onder andere te wijten aan verminderde inkomsten en dure, slecht doordachte openbare werken. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de Craenenbroekstraat en het kruispunt Dries-Attenrodestraat.
Daarenboven verkoopt men uit de hand een uniek gebouw, de Pastorie van Attenrode, aan een veel te lage prijs,
wat tot meer inkomstenverlies leidt. Dat is niet de gangbare manier. Waarom geen openbare verkoop met reclame via
immokantoren? De eigen Glabbeekse bevolking wist daarbij pas van de verkoop toen de koop al gesloten was…

De verkoop van de Pastorie
van Attenrode is tekenend voor
het gebrekkige budgetbeheer
van de Glabbeekse meerderheid.

ONNODIGE EXTRA KOSTEN
Bovendien beslist men om ook nog
eens twee universitair geschoolde
personeelsleden aan te werven en
onmiddellijk te benoemen. Dit terwijl studies hebben uitgewezen
dat hieraan geen nood is.
De bijhorende stijging van de
loonkost van het gemeentepersoneel is op zijn minst onverantwoord te noemen. Gelukkig heeft de oppositie dit via
juridische weg voorlopig weten te blokkeren. Helaas betekent uitstel geen afstel.

OPPOSITIE MONDDOOD GEMAAKT
De argumentaties van de meerderheid over de begroting en de antwoorden op vragen van de oppositie waren zeer
zwak en slecht onderbouwd. Hieruit blijkt voor de zoveelste keer de antidemocratische, zelfs minachtende houding
van de huidige meerderheid ten opzichte van de oppositie. Men weigert met andere woorden om te luisteren naar
de stem van de minderheid. Een zeer ongezonde houding, recent nog onbewust bevestigd in de media door een gemeenteraadslid uit de meerderheid!
Eén feit is zeker: het huidige bestuur houdt de zaak draaiende, ook al is het vierkant. Vragen over het eigen beleid
worden niet gesteld. Vragen uit de oppositie worden van de tafel geveegd zonder onderbouwde antwoorden. In een
notendop kan gesteld worden dat het de huidige beleidsmakers ontbreekt aan toekomstvisie en langetermijndoelen. “We zien wel wat er komt…” lijkt het weinig hoopvolle motto.
WAT BRENGT DE TOEKOMST?
De nodige besparingen zoeken en durven doorvoeren, daar heeft Glabbeek behoefte aan. Ook een herziening van geplande uitgaven met als doel een begroting in evenwicht, verwacht de N-VA. Het voorbeeld van de Vlaamse regering
kan inspirerend werken. Of speelt het CD&V/sp.a-bestuur misschien met het idee de gemeentebelastingen te verhogen? Krijgen we weldra nog duurdere (te dunne) huisvuilzakken?
Glabbeek heeft nood aan een
begroting in evenwicht, met aandacht voor
spaarzame uitgaven en verantwoorde besparingen.

N-VA Glabbeek pleit voor een meerjarenplanning met inspraak van alle politieke actoren. Zelfs over verschillende
bestuurstermijnen heen. Alleen op basis van zulke brede
consensus is het mogelijk om alle nodige openbare werken
aan de verouderde infrastructuur te realiseren. Dat is beter
dan het huidige lapwerk. De prioriteit van deze werken moet liggen bij verkeersveiligheid, met bijzondere aandacht
voor fietsers. Momenteel ontbreekt dat nog volledig.

De N-VA wil een toekomstvisie
voor de verouderde wegeninfrastructuur,
geen eindeloos lapwerk.

BEGROTINGSDISCIPLINE IS EEN ABSOLUTE NOODZAAK
De inwoners van Glabbeek mogen erop rekenen dat de N-VA hiervan een breekpunt zal maken in haar programma. Een te grote schuldenlast getuigt van slecht
bestuur. Geld dat niet in kas is, geeft men niet uit.
Dit alles lijkt vanzelfsprekend maar de huidige begroting bewijst het tegendeel.
N-VA Glabbeek zal dit beter doen.
Jan Billen
Ondervoorzitter N-VA Glabbeek

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

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.
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Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW
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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

