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Is er werkelijk onbestuurbaarheid?

Door een wijziging van het gemeente-
decreet (art. 47bis) kan de gemeenteraad 
sinds 2013 de structurele onbestuurbaar-
heid van de gemeente vaststellen. Het is 
een beslissing van de meerderheid van de 
gemeenteraadsleden.

En laat nu net CD&V Pepingen dit decreet 
met rode stip aangeduid te hebben. Nu 
kwam het er nog op aan een gewillig 
slachtoffer te vinden die de meerderheid 
deed kantelen. Vinden was blijkbaar niet 
zo moeilijk. Er stond onmiddellijk iemand 
op om aan dit schouwspel mee te doen. 

Maar wat is dat, structureel onbestuurbaar 
zijn? Eén schepen die lastig doet of zijn 
partij de rug toekeert? Een gemeente die 
enkele maanden onder financieel toezicht 
wordt gezet? Politiek, zeker in een gemeen-
te, zou moeten verbinden, niet polariseren. 

Er is nog een stuurman. Het gemeenteper-
soneel, de gemeentesecretaris, de gewes-

telijke ontvanger en de coalitie zorgen 
ervoor dat de financiën strikt worden 
bijgehouden. Ze zorgen ervoor dat de 
dienstverlening normaal en vlot loopt voor 
elke Pepingenaar. 

Het herstel en onderhoud van wegen en 
verkeersveiligheid was een belangrijk 
punt. De nieuwe meerderheid kant zich 
nu tegen elke verbetering, voert gewoon 
een obstructiepolitiek om het thema ver-
keersveiligheid te kunnen kapen. Andere 
voorstellen voor veiligheid van burger 
en gemeentepersoneel worden eveneens 
afgeblokt.

De N-VA staat rotsvast achter haar ideeën 
en principes. We geven dit niet op om even 
snel snel een beter mandaat te krijgen, 
onze principes overboord te gooien of 
ons gedachtengoed te negeren. Om wat te 
bekomen? Om de gemeente in de miserie 
te storten, met alle gevolgen van dien op 
langere termijn. 

Constructief blijven 
samenwerken 

Wanneer je dit blad uit de brievenbus 
haalt, is september al bijna ten einde 
en hebben we de gewone draad terug 
opgenomen na een hopelijk voor ieder-
een deugddoende vakantie. 

Wie het nieuws van de voorbije maan-
den volgt, kan er niet naast kijken: 
meerdere grote vraagstukken houden 
ons land bezig: de vluchtelingen, terro-
risme in onze achtertuin, de moeilijke 
begrotingsbesprekingen, …

Maar er is een problematiek die 
voor onze toekomst in Pepingen nog 
veel belangrijker is. Eén partij vindt 
het noodzakelijk om andermaal de 
onbestuurbaarheid te laten vaststel-
len. Waarom is voor ons niet duidelijk 
behalve dat het al lang niet meer gaat 
over een gebrek aan visie, slecht 
bestuur of verkeerde keuzes bij lange 
termijn investeringen. Wat speelt er dan 
wel? Of mag dit niet gezegd worden?

Wij blijven toekomstgericht verder 
constructief meewerken aan een goed 
samenleven voor alle Pepingenaren.  

Kom gerust met ons van gedachten 
wisselen op ons eetfestijn op 23 
oktober.

Tot dan.

Van harte, 

N-VA Groot-Pepingen
nodigt u van harte uit

Jaarlijks etentje
• Pompoensoep

• Balletjes met krieken en kroketten

• Stoofvlees met frieten

• Uitgelezen bieren

• Onweerstaanbare pannenkoeken en 

ijsjes

• Een goede babbel en veel meer ...

Zondag  23 oktoberTussen 11.30 en 20 uuro.c. ‘t SchoolhuysRing 12/01 Bogaarden

Gerda Claeys
Voorzitter  
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Snelheidsmeters = veiligheid

N-VA Pepingen bezoekt 
rusthuisbewoners op Vlaamse 
feestdag
Iedereen verdient op z’n tijd een mooi bloemetje, en zeker ook onze 
rusthuisbewoners. 

Naar jaarlijkse traditie bezorgde een delegatie van onze lokale N-VA-afdeling 
een bloemetje aan alle rusthuisbewoners en personeelsleden van Mater Dei en 
Vander Stokken om samen met hen de Vlaamse Feestdag te vieren.  

Op vrijdagnamiddag gingen we langs in Mater Dei en op maandag 11 juli 
werden de bewoners van Vander Stokken in de bloemetjes gezet. Velen onder 
hen keken er naar uit om ook dit jaar hun bloemetje te mogen ontvangen. 

N-VA Pepingen wil zo ook de ouderen betrekken bij het gemeenschaps- en 
cultuurleven. Het is steeds een fijn weerzien waarvan allen hartelijk genieten. 

U hebt ze al gezien, de snelheidsmeters die uw snelheid 
meten bij het binnenrijden van de bebouwde kommen in 
Pepingen. Hou u alstublieft aan de opgegeven maximale 
snelheid. Ga niet ‘in het rood’. Wij willen geen hardrijders 
in onze gemeente!

Deze snelheidsmeters zijn een onderdeel van een van 
onze hoofddoelstellingen: meer verkeersveiligheid voor 
alle Pepingenaren. Met deze meters slagen wij er in de 
automobilisten te sensibiliseren. Als ze onmiddellijk 
geconfronteerd worden met hun snelheid is de kans groot 
dat ze vertragen en hun snelheid aanpassen. Hopelijk met 
een blijvend effect.
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Zwerfvuil hoort niet in de berm

Nieuw N-VA-raadslid in het OCMW 

Wat zou het kwaad kunnen? Dat ene lege blikje gauw uit je auto gooien. De overschot van je lunchpakket snel even in de berm 
achterlaten. Of erger: je vuil moedwillig achterlaten om het zelf niet te moeten recycleren. 

Het kan wel degelijk kwaad. Zwerfvuil blijft jarenlang liggen en is nefast voor plant, dier én mens.

De gemeente Pepingen doet telkens mee aan de zwerfvuilactie en dan is de N-VA er telkens bij om dit zwerfvuil mee op te 
ruimen. Dit jaar hebben we met een ruime delegatie de straten en buurten van Bogaarden netjes gemaakt. Het hoeft geen 
betoog dat dit weer een massa vuil opgeleverd heeft, maar belangrijker: onze bermen en beken zijn weer proper. Hopelijk blijft 
dat ook zo.

Met genoegen stellen we jullie ons nieuw OCMW-raadslid voor, 
Katherine Landuyt. Katherine woont al vele jaren in Pepingen, werkt op 
de luchthaven van Zaventem, is gehuwd en trotse mama van een dochter. 
Katherine legde tijdens de OCMW-raad van maandag 20 juni 2016 in 
handen van de gemeenteraadsvoorzitter Rudy Seghers, de eed af als 
OCMW-raadslid.

In 2012 werden Jos François en Paul Cools aangesteld als lid van de 
OCMW-raad voor de N-VA. Gedurende meerdere jaren nam Jos deze taak 
nauw ter harte tijdens de talrijke avondvergaderingen. Door zijn verhuis 
geeft hij nu de fakkel door aan Katherine. We willen Jos graag bedanken 
voor de vele jaren inzet en het geleverde werk. Wij zijn er tevens van 
overtuigd dat Katherine de haar toegewezen taak met veel enthousiasme 
zal volbrengen en wij wensen haar alle succes met haar nieuwe mandaat.”

Katherine Landuyt legt de eed af als 
OCMW-raadslid voor de N-VA  
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aanpak van grootste 

asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een 
veiligheidsbeleid
die naam waardig

De verandering werkt!
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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:     /     /


