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V.U. Gerard Defloo
Hollestraat 6
1670 Pepingen

Gespreksavond
MET BEN WEYTS EN
MARK DEMESMAEKER

N-VA Pepingen, essentieel!
N-VA Groot Pepingen zal van nu af aan periodisch een
afdelingsblad uitgeven. Alle Pepingenaren blijven
ijveren om van hun Pajotse Pepingen de gemeente bij uitstek te maken. Een Pepingen waar iedereen zich goed voelt.
In onze gemeente spelen de waarden rechtvaardigheid, democratie en verdraagzaamheid een grote rol. N-VA Pepingen wil het verschil maken. Ook u bent welkom!
Gerard Defloo, voorzitter ad interim.
pepingen@n-va.be - www.n-va.be/pepingen.

Donderdag 22 september 2011
van 20.00 tot 22.00 uur.
Iedereen welkom!
Graag nodigen wij u uit op de
startactiviteit van de gloednieuwe
N-VA-afdeling van Pepingen. We
vliegen er direct in met niemand
minder dan Ben Weyts en Mark
Demesmaeker. Ben Weyts zal
duiding geven over de huidige
politieke situatie terwijl Mark
Demesmaeker, Vlaams parlementslid en schepen in Halle,
het reilen en zeilen bespreekt van
een Vlaamse regering en de
verfransing van de rand.
Waar?
‘CC Heikruis ‘ in Pepingen,
Molenhofstraat 36

Gezocht in Pepingen: BV’s
We zijn met de N-VA in Pepingen nog maar net uit de
startblokken geschoten en dus zijn we naarstig op zoek
naar BV’s of Bewuste Vlamingen. BV’s die mee willen
bouwen aan een hechte Vlaamse gemeenschap in GrootPepingen, maar ook zeker daarbuiten. De N-VA groeit in
aantal leden en sympathisanten. Het komt erop aan dat
sterke mensen, van alle leeftijden en geslachten, die groei
schragen. Laat ons weten of u samen met ons verantwoordelijkheid wil nemen. Bemoei u met Pepingen.
Bemoei u met Vlaanderen.
Steun een partij die doet wat ze zegt voor 12,50 euro. 30
jaar of jonger? Dan betaalt u 5 euro. Als bijlid betaalt u
slechts 2,5 euro.

Wanneer?
Donderdag 22 september 2011 van
20.00 tot 22.00 uur.

Ga eens kijken op www.n-va.be/pepingen

Gemeentelijk
Sociaal Objectief
Op de gemeenteraadszitting van 10 maart 2011 werd
De gemeente heeft een bindend sociaal objectief
het gemeentelijk reglement Sociaal Wonen unaniem
van 26 sociale huurwoningen, 13 sociale koopgoedgekeurd. De gemeente wil ernaar streven dat in
woningen en 1 sociale kavel. Dit objectief moet tegen
elke buurt een gevarieerd aanbod van type wonin2020 gehaald worden. De gemeente moet daarbij
gen is. Hiertegen 2025 nog een specifieke
Tegen 2020:
Tegen 2025:
door
kan
inhaalbeweging realiseren van
26 huurwoningen
13 sociale huurwoningen
een goede
13 sociale huurwoningen. Het
13 sociale koopwoningen
sociale mix
sociaal objectief is door de
1 sociale kavel
tot
stand
Vlaamse hogere overheid aan
komen.
iedere gemeente opgelegd.

Pastorietuin Pepingen
Voor wie het nog niet wist; in de pastorietuin van Pepingen kan je wandelen. In 1995 werd de pastorietuin door Econet heraangelegd. Daarbij werd de
afspraak gemaakt dat de pastorietuin een publiek
park is.
Tijdens klaarlichte dag is de
tuin altijd toegankelijk als de
poort open is. Het integraal artikel kan je lezen in Kerk &
Leven 13 april 2011 Federatie
GOOIK.

Vlaamse steun voor restauratie van Onze-Lieve-Vrouwkerk in Bellingen
N-VA-Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd
voor Onroerend Erfgoed, kent een premie van
1 063 253 euro toe voor de algemene restauratie van
de Onze-Lieve-Vrouwkerk, gelegen in Bellingen, een
deelgemeente van Pepingen. De voormalige priorijkerk dateert van 1619 en prijkt sinds 1943 op de lijst
van beschermde monumenten.
De eenbeukige gotische kerk ligt op een heuvel en
vormt samen met de naastgelegen abdijhoeve Cantimpré een indrukwekkend geheel in het landschap.
“De kerk is dringend aan restauratie toe,” legt minister Bourgeois uit. “Dit subsidiedossier bevat dan ook

een omvattende restauratie van dit waardevolle kerkgebouw. Naast de globale dak– en gevelherstelwerken zullen ook de glasramen en het interieur van de
kerk worden gerestaureerd. Bovendien komt er een
nieuwe elektriciteits– en verwarmingsinstallatie.”

Hebt u even … ?
Ik ben Gerard Defloo. Mijn roots liggen in het Houtland (West-Vlaanderen), maar sinds 1977 woon ik in Pepingen, mijn nieuwe thuisbasis. Ik
schreeuw het niet van de daken maar sinds mijn pensioen in 2004 hou ik mij
intensief bezig met vrijwilligerswerk.
Mijn politieke loopbaan startte ik in 1982. Van 1989 tot op vandaag zetel ik
bijna ononderbroken in de gemeenteraad. In 2002 besloot ik om lid te worden
van de N-VA.
Gerard Defloo, N-VA-gemeenteraadslid
en voorzitter ad interim N-VA Pepingen

WERELDVREEMDHEID
Alle Vlaamse partijen kunnen het niet nalaten permanent kritiek te spuien op de N-VA! De anderstalige partijen
laten ze betijen en ongemoeid. Ten overstaan van zoveel wereldvreemdheid wou ik niet langer aan wal blijven staan.
Zoals Rik Van Cauwelaert het in Knack treffend formuleerde: “De Franstalige partijen willen hooguit de leunstoelen op het dek van de Titanic herschikken.” Ik wou dus een N-VA-afdeling in Pepingen oprichten … en tot mijn grote
vreugde mag ik zeggen dat het een feit is!
BELANGRIJKE UITDAGINGEN
De gemeente Pepingen staat voor uiterst belangrijke uitdagingen: het behoud van ons Vlaams karakter, de bouw en
de exploitatie van de sportschuur, een over de deelgemeenten gespreide sociale woningbouw, de komst (al of niet)
van windturbines, de start van het autonoom gemeentebedrijf (AGB), de realisatie van de noodzakelijke en omvattende restauratie van de meest waardevolle kerk in de gemeente, de Onze-Lieve-Vrouwkerk in de Pepingse deelgemeente Bellingen, de (her)aanleg van de N28, de uitvoering van het Vlaams riolerings- en waterbeleid, …
N-VA Groot-Pepingen wil er staan tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. We zijn overtuigd dat wij hierin
een belangrijke rol kunnen vervullen!

Ben Weyts nationaal ondervoorzitter N-VA
Op 19 maart verkoos de N-VA-partijraad het nieuwe partijbestuur voor de komende drie jaar. Met maar liefst 96 %
van de stemmen werd Ben Weyts tot nationaal ondervoorzitter verkozen. Samen met Bart De Wever zal hij mee
bepalen welke koers de N-VA de komende drie jaar zal
varen.
Ben Weyts is momenteel federaal parlementslid, ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en
voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken. Voordien was hij woordvoerder van de partij en nadien kabinetschef van Vlaams minister Geert Bourgeois.

Voorlopig bestuur N-VA Pepingen
Onder het goedkeurend oog van Kristien Van Vaerenbergh en Willem Vandenbussche (medewerker van Ben Weyts)
stellen we u het tijdelijk afdelingsbestuur van N-VA Pepingen voor.
Afdelingsvoorzitter ad interim
en tevens gemeenteraadslid is
Gerard Defloo. Zetelen ook in
het tijdelijk bestuur: Maarten
Asselman, Jos François, Greta
Declercq en Ludo Mertens.
Peter van de afdeling is Ben
Weyts die ondersteuning zal bieden bij de verdere opstart van de
afdeling.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.

Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

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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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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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
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