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Uw mening is
belangrijk
Nog een klein jaar en het zijn
weer gemeenteraadsverkiezingen.
Het is belangrijk om uw mening
en verwachtingen, over hoe het
beleid moet zijn in Pepingen, te
vertalen naar een goed programma. Wees gerust, bij ons
geen enquêtes, maar een open
dialoog. Ons verhaal gaat over
veiligheid, Vlaamse identiteit en
verantwoordelijkheid van en voor
alle Pepingenaren. Geen holle
slogans, maar een weloverwogen,
uitdagend en realistisch beleid,
opgesteld met uw medewerking.
Tijdens de komende maanden
bespreken wij dit graag met u,
bij u thuis of tijdens een van onze
activiteiten.
Op 19 november organiseren
wij ons jaarlijks eetfestijn. Wij
nodigen u hierbij uit voor een
smakelijke herfstmaaltijd én een
goede babbel. Noteer ook al onze
nieuwjaarsreceptie op 14 januari
in uw agenda, het ideale moment
om van gedachten te wisselen.
Meer praktische info vindt u
verder in dit blad.

Pepingen heeft nood aan fietspadenplan
Veel kinderen gaan in Pepingen te voet of met de fiets naar school. De
N-VA wil zorgen voor meer veiligheid, waardoor uw kinderen veilig
naar school kunnen en meer mensen zich met de fiets of te voet zullen
verplaatsen.
Fietssuggestiestroken en fietspaden
Wij stellen voor om te investeren in
aansluitende fietssuggestiestroken in de
Molenstraat in Bogaarden, de Eikstraat
in Beert, de Molenhofstraat in Heikruis,
de Hondzochtstraat in Bellingen en de
Hoesnaek en de Huttestraat in Pepingen.
Ook in de volgende bestuursperiode moet
er nog veel geïnvesteerd worden in fietspaden. Onze gemeente heeft dan ook nood
aan een realistisch fietspadenplan.

Pas uw snelheid aan

Maar niet alleen de aanleg van fietspaden en fietssuggestiestroken verhoogt de
veiligheid. Ook u kan bijdragen aan een

Verkeersveiligheid blijft een
prioriteit voor N-VA Pepingen.
veiligere gemeente. Pas uw snelheid aan, zo
krijgt u geen sip kijkend gezichtje te zien
als u een school nadert.

Laat u zien: vraag nu uw gratis
fluorugzakhoesje aan
De dagen worden korter en de nachten langer, zorg dus
dat uw kinderen opvallen in het donker. Heeft uw zoon of
dochter nog geen hip fluorugzakhoesje? Mail dan naar
gerda.claeys@n-va.be en wij bezorgen het aan huis.

Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten.
Tot binnenkort.
Gerda Claeys
Voorzitter
N-VA
Pepingen

Eetfestijn
N-VA Groot-Pepingen nodigt u van harte uit op haar
jaarlijks etentje.




Pompoensoep  Balletjes met krieken en kroketten
Stoofvlees met frieten  Verschillende soorten bier
Pannenkoeken en ijsjes

ZONDAG

19 november

van 11.30 tot 20 uur
OC ’t Schoolhuys
Ring 12
Bogaarden
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Gemeenterekening klopt
dankzij ons goed bestuur
Op de gemeenteraad van oktober werd de
gemeenterekening van 2016 ter goedkeuring
voorgelegd. De coalitie van de N-VA en LVB
kan verheugd terugkijken op de resultaten.
De jaarrekening vertoont een positief
saldo op kasbasis van 879 325 euro en er is
voldoende geld om te investeren.
Een positieve
jaarrekening en
kasreserves zijn twee
belangrijke indicatoren
van goed bestuur. Hoewel
CD&V het ons niet
gemakkelijk maakte,
behaalden we tussen 2013
en 2016 mooie resultaten.
Hopelijk maakt de
meerderheid van de
gelegenheid gebruik
om haar belofte van
belastingvermindering te
realiseren.

Bestuurslid in de kijker

Marjolijn Lots

 p 11 juli zette N-VA Pepingen de
O
rusthuisbewoners in de bloemetjes.

N-VA Pepingen viert
Vlaamse feestdag met
rusthuisbewoners
Op 11 juli, onze Vlaamse feestdag, bracht een
delegatie van N-VA Pepingen een bezoek aan onze
rusthuisbewoners in Mater Dei en in Vander Stokken.
Een bloemetje doet altijd plezier en de bewoners vonden het fijn
om tijdens een leuke babbel herinneringen boven te halen aan
hun jeugd en hun familie. Ze vertelden ons ook hoe zij vandaag
naar het leven kijken. Het is steeds weer genieten, zowel voor
de bewoners als voor ons. Wij zetten deze mooie traditie graag
verder. Tot volgend jaar!

 arjolijn Lots Ring 8, 1670 Bogaarden
M
marjolijn.lots@n-va.be, 0499 08 94 99

Marjolijn is een 22-jarige spontane studente. Ze is geboren in Halle en woont al twee
jaar in Pepingen. Bij N-VA Pepingen wil Marjolein de jongeren in onze gemeente
ondersteunen. “Ik streef naar een Pepingen waar jong en oud zich thuis voelen. Open
communicatie naar elke burger toe is voor mij belangrijk. Wederzijds vertrouwen
opbouwen is mijn doel.” Marjolijns favoriete woorden zijn dan ook “samen zijn we
sterk”. In haar vrije tijd leest Marjolijn graag een goed boek of gaat ze lekker eten met
vrienden.

Zondag
14 januari
Van 11 tot 13 uur
Het Dravershof
Ninoofsesteenweg 94
U bent van harte welkom op de
nieuwjaarsreceptie van N-VA GrootPepingen. Samen luiden we het
nieuwe jaar op feestelijke wijze in.
We verwelkomen u met een hapje
en een drankje.

pepingen@n-va.be

Nieuwjaarsreceptie
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Project
Zagerij

Gemeentebestuur investeert in onnodig prestigeproject
Eind oktober worden de concrete plannen voor de Zagerij aan de gemeenteraad voorgelegd en de realisatie
ervan zou volgens de burgemeester geen vertraging oplopen. N-VA Pepingen heeft bedenkingen bij de plannen.
In de lokale media las u misschien al over het project van de
Zagerij: “Project Zagerij staat opnieuw bij af”, “Project Zagerij
overdoen”, “Project Zagerij wordt bijgestuurd”. De plannen
werden zelfs geschorst door de provincie. N-VA Pepingen kadert
het dossier graag voor u.

Samenwerking met Infano

Sinds jaren bestaat er een samenwerking tussen onder meer
Infano (buitenschoolse kinderopvang, Zonnestraal en
Pinokkio), de gemeente, het OCMW en de scholen. De gemeente
zou een deel van de site Zagerij verkopen aan Infano voor
135 000 euro en vervolgens het deel van de Zagerij nodig voor de
nieuwe bib en voor de gemeentelijke dienst Vrije Tijd huren gedurende 25 jaar aan een maandelijkse prijs van zo’n 6 000 euro.
In het andere deel van de Zagerij bouwt het OCMW sociale
woningen.

Extra kosten voor de gemeente

Het deel van de Zagerij nodig voor het onderbrengen van de
crèches, goed voor 36 kinderen, blijft uiteraard in handen van
Infano, dat de verantwoordelijkheid voor beide crèches voor
haar rekening neemt. Het hele bouwproject Zagerij, uitgezonderd het OCMW-gedeelte, is voor rekening van Infano, maar
de gemeente betaalt voor de verbinding tussen de Zagerij en het
gemeentehuis nog eens 80 000 euro.

de Zagerij met bibliotheek een kostelijk prestigeproject zonder
concrete meerwaarde voor de bevolking.

 e plannen voor de Zagerij zijn volgens de N-VA
D
onbegrijpelijk:
 et gemeentebestuur verkoopt een eigendom om het
H
vervolgens terug te huren, en dat in een periode met
lage interestvoeten.
Het bestuur engageert zich op een zeer lange termijn
van 25 jaar.
De gemeente heeft de wet op de overheidsopdrachten nog niet
toegepast en er is nog geen marktbevraging gebeurd.
De piste om dit project via het Autonoom Gemeentebedrijf af
te handelen in plaats van via Infano is niet eens onderzocht.
Er gebeurde nog geen studie over de bibliotheek voor de
volgende decennia.
In dit dossier met zo’n enorme financiële impact is er geen
enkel recent document, ondertekend door een verantwoordelijke van Infano terug te vinden.

Overbodige investering

N-VA Pepingen vindt dit een overbodige investering: onze
gemeente staat niet aan de vooravond van een drastische
bevolkingsgroei. De geplande uitbouw van de dienst Vrije Tijd is
dan ook niet nodig. Voor de N-VA is en blijft de heropbouw van

 erard Defloo,
G
N-VA-gemeenteraadslid

www.n-va.be/pepingen

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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