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GLABBEEK
LEVE DE BURGEMEESTER!

VRIJDAG

17
januari
2014

De N-VA-afdelingen
Glabbeek en
Bekkevoort nodigen
u graag uit op onze

NIEUWJAARSRECEPTIE
op vrijdag 17 januari vanaf 20 uur
in zaal Mardijk, Halensebaan 100D,
3461 Molenbeek-Wersbeek.

Nieuwjaar 2014, nieuwe bezems in Glabbeek. Na een ambtsperiode van
365 dagen mag Jos Vicca eindelijk de sjerp over de haag gooien om te gaan
genieten van zijn burgemeesterspensioen.
De achtste (!) opvolgster van sp.a volgt hem op in de gemeenteraad en neemt
de bevoegdheden van Peter Reekmans over, die op zijn beurt weer het
burgemeesterschap overneemt.

TOT ZOVER DE STOELENDANS

"Achter de schermen zullen

Tot zover de feiten, tot zover de
alle beslissingen nog steeds
stoelendans. In de realiteit zal er
echter weinig veranderen. Op de
uit dezelfde pen komen."
maandelijkse gemeenteraad zullen
nog steeds drie sp.a’ers aan tafel zitten (niet slecht voor een partij met twee
verkozenen). Peter Reekmans zal het burgemeesterschap combineren met het
voorzitterschap van de gemeenteraad (vergelijk het met Elio Di Rupo die zou
bijklussen als voorzitter van de Kamer). En achter de schermen zullen alle
beslissingen die ertoe doen nog steeds uit dezelfde pen komen.
We geven grif toe dat er in 2013 enkele goeie zaken gebeurd zijn in Glabbeek.
Dat de dossiers-Arcadia en gemeenteschool gedeblokkeerd zijn, is voor iedereen een goeie zaak. Of beide zaken de verdienste zijn van burgemeester Jos
Vicca of veeleer van anderen? We zullen mild zijn en dat in het midden laten.

V.U.: Jan Billen - Langstraat 33 - 3384 Glabbeek - glabbeek@n-va.be

HAK GEZET?

Vlaams
parlementslid

Piet De Bruyn
licht op de receptie de politieke actualiteit toe en zal
het zeker ook hebben over de
verkiezingen van 25 mei 2014.
Wij hopen u talrijk te mogen
begroeten.

www.n-va.be/glabbeek

We hopen dat de geschiedenis zal uitwijzen dat de hak die onze blitzburgemeester zijn vorige partij gezet heeft door (om den brode?) over te lopen, de
44 506,58 euro
burgemeestersloon waard
geweest is. Per
slot van rekening
worden politici
geacht eerst en
vooral aan de
anderen te denken.
De N-VA wenst
u allen een
gelukkig en
interessant
2014 toe!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Toelichting bij detailhandelsplan Glabbeek
Op de gemeenteraad van november
ontstond deining nadat de N-VA bij
monde van Tom Peeters, aantoonde
dat het ter goedkeuring voorgelegde
detailhandelsplan voor de helft verwees naar Grimbergen in plaats van
Glabbeek. Voorzitter Peter Reekmans haalde het punt meteen van de
agenda. In de nasleep hiervan stelt
de N-VA enkele zaken vast die we
graag met de Glabbeekse burger
delen.
Oppositiepartij CD&V greep het door
ons aangebrachte punt nadien aan
om de meerderheid aan te vallen. We
hadden liever een constructieve oppositie van hen gezien.

Geen muggenzifterij
Peter Reekmans doet dit punt af als
muggenzifterij. We zijn het daarmee
niet eens. Het is de taak van de meerderheid om agendapunten voor de
gemeenteraad grondig voor te bereiden. Wanneer men een foutief document ter goedkeuring voorlegt, is er
tenminste sprake van onzorgvuldig
bestuur en kan dit niet beschouwd
worden als een ‘fait divers’.

Positieve oppositie
Onze partij voert positief oppositie.
We hebben meteen contact gezocht
met het studiebureau. Daar wist men
ons te vertellen dat er inderdaad fouten gebeurd zijn bij het aanleveren

van de studie. Dit had te maken met
een technisch probleem bij het studiebureau zelf. Men geeft daar toe dat
onze opmerkingen volledig terecht
zijn en zowel zijzelf als de
Glabbeekse meerderheid een fout
gemaakt hebben door het aangeleverde document niet meer door te
nemen alvorens op de agenda te
plaatsen. Ondertussen is die fout
rechtgezet en is Glabbeek in het bezit
van het juiste detailhandelsplan. We
hopen alvast dat de uitvoering van
dit plan de economie in Glabbeek ten
goede zal komen.

De ene wagen is de andere niet!
Enkele van onze partijleden deden onlangs een vreemde
vaststelling die we graag met onze dorpsgenoten delen.
Na de eerste avond van Bunker kermis kwamen er klachten binnen van inwoners uit de wijk Smisveld door overlast van wildparkeren en zwerfvuil.
Toekomstig burgemeester Reekmans greep als
Als het gaat om een feestje van de Dorpspartij,
plichtsbewuste burger meteen in en plaatste
houdt men geen rekening met wildparkeren en
andere overlast.

eigenhandig nadarhekken en verkeersborden om de overlast
in de wijk te voorkomen. Voortaan zou hier bij elke organisatie van een evenement rekening mee gehouden worden …
behalve wanneer het gaat om een feestje van de Dorpspartij!
Wie op zondag 13 oktober ’s middags aan de Glazuur passeerde, kon er niet naast kijken. Aan beide zijden van de
Dries en in de wijk Smisveld stonden wagens foutief geparkeerd. Van enige structuur was geen sprake. Gezien het feit dat gewerkt werd met voorinschrijving had men het parkeerprobleem nochtans op voorhand kunnen inschatten. Dit is een mooi staaltje van de politiek die momenteel
gevoerd wordt.

Nieuwe
gezichten
Dit jaar werden er twee nieuwe personen
verkozen in het bestuur van N-VA Glabbeek. We
stellen ze u hieronder kort voor. Wil u zelf ook
meewerken aan verandering voor vooruitgang?
Contacteer dan gerust een van
onze bestuursleden!

glabbeek@n-va.be

ROMAIN PEETERS (63) uit Attenrode, is gepensioneerd
dossierbeheerder bij de Rijksdienst voor Pensioenen
en wil zich in Glabbeek inzetten voor alle senioren.

STEVEN VERJANS (51) uit Wever, is
zelfstandige en is sinds kort penningmeester
en ledenverantwoordelijke van onze afdeling.

Echo’s uit de gemeenteraad
N-VA Glabbeek staat voor een constructieve oppositie. Dit
houdt in dat we geen oppositie voeren alleen maar om
dwars te kunnen liggen. “De plicht van de oppositie is om
tegen te zijn” zoals Winston Churchill zei, is aan ons niet
besteed. Goede voorstellen, van wie ze ook zijn, steunen
we steeds. Voor eigen voorstellen waarvan we menen dat
ze een meerwaarde zijn voor iedere Glabbekenaar, zoeken
we steun bij de andere partijen, of ze nu meerderheid of
oppositie zijn.
Enkele van onze tussenkomsten in het eerste jaar van
deze legislatuur:
In het voorjaar diende N-VA Glabbeek een motie in
waardoor Glabbeek zich zou verbinden om niet deel te
nemen aan de BHG. De wat, zegt u? De Brusselse
Hoofdstedelijke Gemeenschap, een in 2012 opgericht
gedrocht waarin alle Vlaams-Brabantse, Waals-Brabantse en Brusselse gemeenten
zetelen. Voor de N-VA komt
dit neer op een uitbreiding van
Brussel, iets waar we uiteraard
tegen zijn. Helaas is deze
motie weggestemd. Glabbeek
werkt dus, om het met de MR
te stellen, mee aan de uitbreiding van Brussel.

www.n-va.be/glabbeek

Op de gemeenteraad van juli werd wél eenparig het
N-VA-voorstel goedgekeurd om voor alle nieuwe inwoners van Glabbeek het bibliotheekbezoek gedurende
het eerste jaar gratis te maken. Het gaat hier slechts om
een symbolisch bedrag, dat de gemeentekas nauwelijks
iets kost, maar naar onze mening is het een maatregel
die nieuwe Glabbekenaren sneller de weg naar de bibliotheek zal doen vinden, en hen zo helpt om zich sneller thuis te voelen in de Glabbeekse gemeenschap. De
eerste nieuwe Glabbekenaren hebben ondertussen hun
bibliotheekpas al ontvangen.
Enkele maanden geleden keurde Glabbeek de oprichting
goed van een kindergemeenteraad. Een prima initiatief
om onze jeugd kennis te laten maken met het grote goed
dat democratie is, en toch onthield de N-VA zich bij de
stemming. Waarom? Omdat we het voorstel een gemiste
kans vonden. In het voorstel van de meerderheid stond
namelijk bijvoorbeeld dat er
geen kinderburgemeester en –
schepenen zouden verkozen
worden (zo krijg je maar een
halve democratie) en dat een
van de belangrijkste taken van
de kindergemeenteraad het
naaien van sjerpjes zou zijn (wij
denken dat onze jeugd meer
dan dat kan).

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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