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Voelt u het ook
kriebelen…?
De natuur herleeft, een zalig zonnetje
verwarmt onze harten. Een nieuw
bestuur is aan de macht en hierdoor
worden wij naar de oppositiebanken
verwezen. Het was voor ons een
voorrecht om de voorbije vier jaar
Pepingen mee te mogen besturen.
Dank aan iedereen die ons al die tijd
heeft gesteund met raad en daad.
We hebben veel projecten een flinke
duw in de rug gegeven. De mooie
verpakte, maar lege dozen, geërfd
uit de vorige legislatuur, kregen
een concrete invulling. Een mooiere
erfenis kan het nieuwe bestuur zich
niet wensen.
We kijken vol spanning uit naar de
beslissingen van deze nieuwe ploeg.
Of die beter zullen zijn voor ons
allemaal moeten we nog afwachten,
maar we kunnen u nu al garanderen
dat we onze mening en visie rond
de noodzakelijke projecten voor
Pepingen zullen blijven verkondigen.
Meer hierover kan u reeds lezen in
deze editie.
U kan op ons blijven rekenen. Onze
afscheidnemend schepen Gerard Defloo en OCMW-raadsleden Katherine
Landuyt en Paul Cools, samen met
het bestuur, blijven zich inzetten. Een
kritische blik en weloverwogen positieve en constructieve voorstellen
moeten bijdragen tot uw welzijn.
Gerda Claeys
Voorzitter
N-VA Pepingen

Trots op Pepingen, trots op onze inzet
Gedane zaken nemen geen keer. Niettemin is de teleurstelling over
de machtswissel enorm groot. Niet omdat we naar de oppositie
verwezen zijn. Wel omdat één enkel individu hiervan de oorzaak is.
Mogen wij tevreden zijn met wat we de voorbije vier jaar voor u verwezenlijkt
hebben? Jazeker, en wel hierom:
 De financiën zijn weer op orde.
 De plannen voor de sporthal zijn

klaar. Alleen de finale uitwerking is
nog nodig.
 Het zolang verwachtte fietspad Hoe
snaek – Huttestraat moet alleen nog
aangelegd worden. Weliswaar zijn
wij voorstander van fietssuggestie
stroken
 Tal van andere beloftes voor de
verkiezingen zijn uitgevoerd tijdens
onze legislatuur.

Pepingen en de Pepingenaar zijn altijd
onze bezorgdheid geweest. We mogen
fier zijn op het bereikte resultaat. We gaan
sowieso verder met onze 100 procent inzet
om Pepingen te geven wat het toekomt: de
parel van het Pajottenland.

Dank u wel!
N-VA Pepingen deelt naar jaarlijkse traditie chocolaatjes uit aan alle medewerkers in
het gemeentehuis, de loods, de Bib, het OCMW en de onthaalouders van Pepingen.
Ook dit jaar was Valentijn een uitgelezen dag om hen te bedanken voor hun dagelijkse inzet.
Zij zorgen voor een prima dienstverlening, een luisterend oor, een warme thuis voor onze
kleine kapoenen, kortom, zij dragen hun steentje bij opdat het voor alle inwoners fijn leven is in
Pepingen.
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Heropbouw zagerij/
bibliotheek is prestigeproject
zonder meerwaarde
De N-VA blijft voorstander voor het behoud van de
huidige bibliotheek in Bellingen. Er is geen zinnige
reden om de bibliotheek te verhuizen naar de
zagerij. Het kostenplaatje van een dergelijke verhuis
is hoog.
Het geld voor de broodnodige herstellingen is er
In de meerjarenplannen was er voor deze herstellingen in
de huidige bibliotheek in Bellingen een investeringsuitgave
ingepland van 125 000 euro in 2015 en 125 000 euro in 2016 voor
de nodige herstellingen in de huidige bibliotheek.

Zoek geen alibi

Sinds 2014 tot vandaag heeft het CD&V-bestuur halsstarrig
geweigerd iets te investeren in de bib te Bellingen. Een
herinrichting was nochtans broodnodig omwille van de barst
in de koepel, de stabiliteit, verwarmingsproblemen en de
toegankelijkheid.
Nu gebruikt de nieuwe meerderheid haar toenmalige blokkering
als een argument (alibi) om een tweede bib in het centrum van
Pepingen te verantwoorden.
Wij pleiten er voor om eerst een ernstige studie te maken over
het hele bibliotheekgebeuren in Pepingen en hoe de mensen

daarover denken. Dan pas kan men starten met de bouw of
herstelling van een toekomstgerichte bibliotheek. Verwacht men
massaal meer lezers? Het aantal inwoners in Pepingen einde
2016 daalde met ca 50 ten opzichte van 2012.

Onze visie op project Zagerij

De Zagerij zou kunnen ingenomen worden door de OCMWadministratie, aangezien die binnen afzienbare tijd zal
integreren met de gemeenteadministratie. Er zou een
eetplaats voor het personeel kunnen komen. Men kan er een
ontmoetingscentrum (O.C.) voor Pepingen-centrum kunnen
inrichten worden, in plaats van de parochiezaal in Pepingen
hiermee te belasten.
Gezien de enorme investering mag dit geen louter
prestigeproject zijn van de nieuwe meerderheid!
Een kleine bedenking nog: wanneer we de afweging zagerij/
bibliotheek – sporthal maken ligt de gemeenschapsbijdrage voor
één bibliotheekganger merkelijk hoger dan voor één sporter…
(lees ook ons artikel over de sporthal).
De euro’s die men spendeert aan een tweede bibliotheek kan
men niet gebruiken om de eerste sporthal te realiseren!

Financiën gezond met N-VA in bestuur
Met cijfers kan je goochelen, maar geloof ons vrij: de
financiële situatie van onze gemeente is onder ons
bewind fel verbeterd. We creëerden ruimte om te
investeren zonder aan jullie centen te komen.
We slaagden erin om in 2014 een Vlaams, toekomstgericht,
sociaal en ondernemend plan neer te leggen en ook werk te
maken van de uitvoering ervan.
Toen de coalitie van N-VA/LVB aantrad in 2013, erfden we van
de vorige bestuursploeg een gat in de begroting van 850 000
euro. Er was toen geen andere mogelijkheid dan een belasting
te verhogen. We beslisten echter om alleen een verhoging van
de opcentiemen (OOV) door te voeren. De opcentiemen op de
onroerende voorheffing verhoogde van 1100 naar 1350. Zelfs
met deze ingreep situeert Pepingen zich allesbehalve bij de
hoogste in Vlaanderen wat betreft belastingen.
De nieuwe meerderheid krijgt nu een prachtig cadeau van
ons: een positieve begroting van zomaar eventjes 950 000
euro. Die marge is nodig om de noodzakelijke toekomstige
verwezenlijkingen en investeringen te kunnen uitvoeren.

pepingen@n-va.be

Intellectuele oneerlijkheid

Het mantra van het nieuwe bestuur om per direct de
belastingverhoging terug te schroeven is er één van een
intellectuele oneerlijkheid . De LVB en N-VA-coalitie wijzigde
de personenbelasting niet. Die bedraagt 7,8 procent sinds 1996.
Waarom werd deze belasting dan niet verlaagd tijdens de vorige
CD&V-legislatuur?
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Fietspad HoesnaekHuttestraat: N-VA verkiest
fietssuggestiestroken
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De sporthal komt er!

Het project ‘Fietspad Hoesnaek-Huttestraat’ zou
al in 2013 bijna klaar geweest zijn om uitgevoerd
te worden. Was het een vergetelheid of gewoon een
leugen om bestwil? Er was toen immers nog geen
akkoord met de meeste eigenaars over de te betalen
onteigeningsvergoeding.
Het nieuwe RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor
de sporthal is zo goed als klaar. Niets staat nog de
uitvoering van de volgende fasen en de bouw ervan
in de weg. Behalve misschien het nieuwe bestuur …
Als wij de filosofie van Sport Vlaanderen ter harte nemen,
dan is het belangrijk dat er in de buurt van onze woonkern
voldoende ruimte voorzien wordt voor zowel de georgani
seerde als de individuele sporter. Het RUP voldoet hieraan en
hun advies, evenals dat van de sportraad, is dan ook uitermate
positief.

De N-VA heeft haar bedenkingen bij het project:
 Zijn onteigeningen wel de juiste oplossing? Gronden zijn

niet enkel schaars maar vooral vrij duur.

 Wat voor nut heeft het een fietspad aan te leggen zonder

eerst de bijhorende rijbaan, in vrij erbarmelijke staat, her
aan te leggen of tenminste grondig te herstellen?

 Dit fietspad verbindt niet eens de dorpskom van Pepingen

met deze van Bogaarden! Wat met de laatste honderden
meters?

De N-VA ijvert eerder voor de aanleg van fietssuggestie
stroken. Deze kunnen op relatief korte termijn gerealiseerd
worden, zonder privégrond in te palmen (en te moeten vergoe
den!) en er komen geen extra meters asfalt of beton bij.
Relatieve veiligheid vandaag is vele malen beter dan relatieve
veiligheid over een aantal jaren!

De vraag die zich stelt: is de bouw van een tweede bibliotheek
in het centrum van Pepingen de eerste prioriteit van de nieuwe
meerderheid? Het aantal verenigingen, sportclubs en recrean
ten in onze gemeente is niet gering. De sporthal is een unieke
kans om ze hun sport in hun gemeente te laten beoefenen. Alle
sporters, groot en klein, jong en oud, kunnen er terecht.
Met de bouw van de sporthal, liefst op het huidige tweede gras
veld, kan ook het complex van FC Pepingen geoptimaliseerd
worden. Het tweede voetbalveld kan achter het huidige eerste
veld voorzien worden. Het liefst nog uitgevoerd in kunstgras,
zodat de jeugd ieder weekend zijn wedstrijd zal kunnen spelen.
Is het niet vervelend dat onze jonge sporters (alsook suppor
ters, ouders of grootouders) geconfronteerd worden met de
zoveelste uitgestelde match omwille van een onbespeelbaar
terrein? Een buitentribune en extra kleedkamers kunnen daar
perfect geïntegreerd worden.
In de huidige omstandigheden kunnen wij maar hopen dat de
nieuwe meerderheid dus ook zijn schouders zet onder de uit
voering van de bouw van de sporthal. Een bibliotheek is er al.
De kinderopvang kan vrij snel in heel wat openbare en private
gebouwen ondergebracht worden. We vragen het bestuur dan
ook om de bouw van de sporthal niet uit te stellen om ‘allerlei’
redenen. Realiseer eindelijk deze veertig jaar durende droom!

Volg ons op Facebook:
Ideaal om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!
Ontdek er onze kijk op de (lokale) politiek en op de samenleving.

www.n-va.be/pepingen

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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