
N-VA Pepingen nodigt jullie uit nodigen op het 9de Eetfestijn. Welkom op zondag 12 juni van 11u30 tot  
20 uur in zaal ‘t Schoolhuys in Bogaarden. Op de menu staan kaaskroketten, zeevruchtenslaatje,  balletjes 
met krieken en kroketten, speciale schotel met frieten. Als dessert voorzien we pannenkoeken en ijs.

Zondag 12 juni
‘t Schoolhuys, Bogaarden

Kom op 12 juni naar ons 

9de EETFESTIJN

18 appartementen in Bogaarden is nefast voor dorpskarakter 
en mobiliteit 
N-VA Pepingen heeft heel wat bezwaren tegen de bouw van 18 
nieuwe woongelegenheden in het centrum van Bogaarden.

Op 18 januari kwam Woon-
punt Zennevallei in CC De 
Kring het plan voorstellen 
voor bijkomende sociale 
woningen in het centrum van 
Bogaarden. Het plan voor-
ziet in de uitbreiding van de 
bestaande 11 appartementen 
en 4 woningen met 18 woon-
gelegenheden, de 3de fase van 
woonproject Bogaarden. Het 
werd duidelijk dat woonpunt 
Zennevallei en Vlabinvest, die 
de grond in Bogaarden aan-
kochten en zullen ontwikke-

len, een maximale opbrengst 
willen van hun investering. 
De opmerkingen over bereik-
baarheid van voorzieningen, 
mobiliteit en het vrijwaren 
van de tuin van gemeen-
schapscentrum ‘t Schoolhuys 
werden weggewuifd.

Mobiliteit
In Bogaarden zijn er geen 
winkels en is er geen hore-
ca. Er is geen school en het 
openbaar vervoer is karig. 
Het centrum van Bogaarden 

ligt op 3 km van Pepingen, 
waarvan slechts 1,7 km 
voorzien is van een voetpad of 
fietspad. Volgens de schepen 

van Mobiliteit is er geen enkel 
uitzicht op verbetering van het 
openbaar vervoer. 
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Onze bedenkingen

• De houding van het gemeentebestuur is onduidelijk. Is het nu       
voor of tegen het project?
• De speeltuin moet behouden blijven, net als voldoende parkeer-
gelegenheid. 
• De Huttestraat moet veiliger worden voor voetgangers en fietsers.
• Een nieuw bouwproject moet op maat zijn van Bogaarden, zodat 
het de draagkracht van de dorpskern niet overstijgt.

Straks een gele doos in uw koelkast? 
Wanneer ouderen in nood verkeren of vermist blijken, is het de bedoeling dat de hulpdiensten op een snelle en efficiënte manier 
alle nodige informatie kunnen terugvinden. “Een gele doos in de frigo kan levens redden”, zegt gemeenteraadslid Gerda Claeys.

In de gele doos worden cruciale per-
soons-, contact- en medische gegevens 
bewaard. Als u de herkenbare sticker 
bevestigt op een zichtbare plaats aan de 
voordeur weten hulpverleners onmid-
dellijk dat er een gele doos in de koelkast 
aanwezig is.

N-VA Pepingen wil, samen met de oppo-
sitie, deze gele doos invoeren in Pepin-
gen. Daarom vroegen wij op een recente 
gemeenteraad om dit project ruimer 
uit te rollen in samenwerking met onze 
buurgemeenten en in de regio. Groot was 

onze verbazing om te moeten horen dat 
de Seniorenraad een tijdje geleden, al in 
september, dit voorstel had overgemaakt 
aan de meerderheid. Een mededeling 
vanuit het huidige bestuur hierover kwam 
er nooit, een typisch voorbeeld van het 
gebrek aan goede en open communicatie 
van dit huidige bestuur. 

Alvast positief dat het gemeentebestuur 
ons voorstel aanvaardde. Het bekijkt nu 
met de eerstelijnszones om dit project 
breed uit te dragen. “Wij zijn tevreden dat 
het gemeentebestuur voorstander is om 

dit project in te voeren en een samen-
werkingsverband wil opzetten”, besluit 
N-VA-gemeenteraadslid Gerda Claeys.
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In de praktijk zijn de bewo-
ners dus aangewezen op eigen 
vervoer, een auto of fiets, om 
veilig in Pepingen te geraken. 
Woonpunt Zennevallei geeft 
zélf toe dat slechts 40% van 
de bewoners van een sociale 
woning een auto bezit.
Ook wat betreft het concept 
van het gebouw zelf zijn er tal 
van bedenkingen. Zo wordt de 
toegang tot de ondergrondse 
parking voorzien ter hoogte 
van de dubbele bocht in de 
Huttestraat, waar er geen zicht 
is op aankomend verkeer. Vei-
lig kan men dit niet noemen.
Jos Vanwaeyenbergh (N-VA 
Pepingen): “Een paar jaar 

geleden kwam de provincie 
Vlaams-Brabant ons uitleggen 
dat woningen bij voorkeur 
dicht bij voorzieningen wor-
den gebouwd. De Mobi-score 
werd ingevoerd om dit te dui-
den. Nu komt diezelfde over-
heid vertellen dat ze woningen 
wil bouwen op een locatie met 
Mobi-score 4,7/10. Dit project 
moet herbekeken worden.”

Achter de gebouwen van 
’t Schoolhuys bevindt zich 
een speelweide die intensief 
gebruikt wordt door de kin-
deren van de huidige bewo-
ners. Door het fase 3-project 
wordt deze speelweide in de 
toekomst dus gereduceerd tot 
1/5de van de bestaande op-
pervlakte. De vraag stelt zich: 
waar zullen deze kinderen nog 

een veilige speelgelegenheid 
vinden? Ook voor gebruikers 
van ‘t Schoolhuys betekent het 
verlies van deze speelweide 
een minpunt om de zaal te hu-
ren. In de dorpskern wonen er 
momenteel een 90-tal mensen. 
Het project voorziet in een 
60-tal nieuwe bewoners. N-VA 
vindt dat er een gezonde ver-
houding moet blijven tussen 
huidige en nieuwe bewoners.
Besluit: Dit project voldoet 
volgens N-VA Pepingen niet 
aan een aantal vereisten, voor-
al wat betreft bereikbaarheid. 
Het project is bovendien niet 
in verhouding met de kleine 
lokale bevolking.

Wie gaat mee naar het N-VA zomerfeest? 
Op zaterdag 2 juli vanaf 19.30 uur organiseert N-VA een spetterend zomerfeest met duizenden leden. Ook deze keer zijn 
we te gast in de Nekkerhal in Mechelen. Uiteraard zijn ook voorzitter Bart De Wever en de andere toppers van de partij.

N-VA Pajottenland organiseert gratis busvervoer naar het zomerfeest. Wie wil, kan  
meerijden. De voorziene opstapplaats wordt de parking aan het gemeentehuis in Pepingen 
om 18 uur. De bus wordt door verschillende afdelingen gedeeld, dus zeker op tijd inschrij-
ven om je plaats te reserveren.

Heb je interesse om mee te rijden? Stuur dan een mailtje naar benjamin.swalens@n-va.
be. Inschrijven kan tot 20 juni of tot de bus volzet is. We hopen jullie allen te zien op 
zaterdag 2 juli om samen het glas te heffen! 

Ook voor 
niet-leden
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N-VA vraagt herstel fietspaden Heikruisesteenweg 
N-VA wil dat het gemeentebestuur de fietspaden op de grens tussen Pepingen en Tubize stante pede aanpakt. “De rijbaan is één 
snelle betonbaan, terwijl de fietspaden vol putten liggen. Je rijdt er je fiets op stuk”, klaagt fractieleider Gerda Claeys aan. 

De lange baan tussen Heikruis en Hondzocht is nu een kaars-
rechte baan waar veel te hard gereden wordt. Autobestuurders 
rijden en racen over de baan terwijl de fietsers hotsend en botsend 
over een fietspad in erbarmelijke staat moeten. Het halfslachtige 
oplapwerk van de laatste jaren heeft al veel geld gekost, maar er is 
nog altijd geen duurzame oplossing. Andere gemeenten pakken 
het veel grondiger aan, en voorzien zulke fietspaden van een effen 
en veilige laag.

Overleg met Tubize
De N-VA-fractie vraagt ook om te overleggen met de gemeente Tu-
bize om het gedeelte op hun grondgebied opnieuw aan te leggen. 
De Waalse gemeente heeft amper inwoners langs de straat en kijkt 
al jaren niet meer om naar de weg, noch naar het fietspad. Het is al 
jaren niet meer onderhouden. “Vooral het stuk langs Waalse kant 
is al jaren in erbarmelijke staat. Het is een kwestie van tijd voor er 
ongelukken gebeuren”, zegt Gerda Claeys.

 Het fietspad tussen Heikruis 
en Hondzocht ligt vol putten.

Tienduizendste Gordelboom 
in Vlaamse Rand 
Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor Sport en de Vlaamse 
Rand, heeft de tienduizendste Gordelboom in de Vlaamse Rand  
geplant. Het is meteen de honderdduizendste boom die sinds het 
begin van deze regeerperiode in de Vlaamse Rand wordt aangeplant.

De Gordeleditie van 2020 werd door corona noodzakelijk gespreid 
over een week in plaats van één groot evenement op één zondag. Om 
de wandelaars en fietsers warm te maken voor deze alternatieve editie, 
beloofde minister Weyts een extra struik of boom voor elke deelnemer 
die zich vooraf inschreef. Meer dan 7.500 wandelaars en fietsers regis-
treerden zich. Uiteindelijk werden iets minder dan 8.000 Gordelbomen 
geplant. Het succes van deze actie werd herhaald en sterk overtroffen 
bij de Gordeleditie van 2021. 

Samen met het initiatief Bûûmplanters en Agentschap Natuur en Bos 
werden intussen meer dan tienduizend bomen of struiken aangeplant. 
De teller staat nu op 10.649 Gordelbomen in de Vlaamse Rand. Samen 
met een ander initiatief waarbij ook op scholen in de Vlaamse Rand 
extra groen wordt aangeplant, komen we vandaag op meer dan 13.000 
extra stukken groen die de voorbije maanden werden aangeplant. 
“Mede dankzij de vele vrijwilligers versterken en verankeren we het 
groene karakter van onze streek, de Vlaamse Rand”, aldus minister 
Weyts, zelf afkomstig uit Dworp. 

Het aanplanten van de Gordelbomen gebeurt in samenwerking met 
de Bûûmplanters. Zij gaan nog tot eind maart door om alle beloofde 
15.000 Gordelbomen van de 2021-editie aan te planten. 
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