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GROOT-PEPINGEN
EINDELIJK ZOMER!
Politiek Pepingen lijkt even ingedommeld maar in al onze deelgemeenten
bruist het van de culturele en sportieve
festiviteiten. Een gesmaakte 11 juliviering, dorps- en andere feestelijkheden,
brengen ons samen om te genieten,
elkaar beter te leren kennen en waarderen.
Ook uw N-VA-bestuur staat niet stil.
Samen met onze schepenen en OCMWraadsleden willen wij onze stempel
drukken op het beleid door het ondersteunen van initiatieven waarvan u
meer verneemt verder in dit blad. Stip
27 oktober alvast aan in uw agenda en
kom naar ons 2de
eetfestijn.

V.U.: Gerda Claeys - Trop 10A - 1670 Pepingen - pepingen@n-va.be

Nog een schitterende en hartelijke
zomer gewenst en
aarzel niet ons aan
te spreken. U vindt
ons op de vele activiteiten in en om
Pepingen.

GERDA CLAEYS
Voorzitter
N-VA Pepingen

2de EETFESTIJN
N-VA PEPINGEN
ZONDAG

27
oktober
2013

C.C. HEIKRUIS,
Molenhofstraat
vanaf 11
uur

Op het menu:
• Balletjes met kriekjes
• Pannenkoeken

www.n-va.be/pepingen

N-VA GAAT VOOR DADEN, GEEN WOORDEN
Geen woorden, maar daden. Zo gaat de N-VA te werk in de nieuwe coalitie
met LVB. Pepingen wordt tijdens het komende Gordelfestival de ‘gemeente
in de kijker’. N-VA-schepen van Cultuur Peter Lacres greep deze
gelegenheid aan en contacteerde diverse media om onze troeven als gastvrije
en landelijke gemeente uit te spelen.
Dat bleef niet zonder gevolgen,
want het één-programma ‘Vlaanderen Vakantieland’ zakte af naar Pepingen om onze prachtige gemeente
voor tv-kijkend Vlaanderen onder
de aandacht te brengen. Elke Pepingenaar is van harte welkom op het
Gordelfestival. Alle informatie vinden jullie op www.gordelfestival.be
én zowel VRT als VTM hebben deze
datum al in hun agenda aangekruist!
De concrete initiatieven van de N-VA-LVB-meerderheid staan in schril contrast
met de manier waarop de CD&V-sp.a-oppositie haar rol waarneemt. Wie de
Pepingse politiek volgt, weet dat de sfeer gespannen is tussen coalitie en oppositie. De oppositie verwijt ons een gebrek aan visie, maar komt niet verder dan
zogenaamde ‘kant-en-klaar-oplossingen’ die geen enkele concrete maatregel
inhouden.
Het klopt dat het huidige beleid slechts sporadisch in de
media communiceert. Maar onze focus ligt op het correct
informeren van de inwoners. Zodra we het bestuursplan
2014-2019 hebben uitgewerkt, zullen we op geregelde basis
naar de burger stappen om het beleid of een bepaald initiatief toe te lichten.

Een losse babbel en
gezellig samenzijn met
uw lokale N-VA-bestuur
Wij verheugen ons op
uw komst.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

11 juli, feest van Vlaanderen, ook in Pepingen!
Op het gemeenteplein vond op woensdag 10 juli een
volksfeest plaatst, georganiseerd door de gemeente
Pepingen. Zowel jong als oud waren talrijk aanwezig
en de Vlaamse Leeuw hing prominent uit. De N-VAschepenen zullen in de komende edities het Vlaamse
karakter van onze mooie gemeente blijven benadrukken. Vanaf 2014 zal er ook een oproep gelanceerd worden om lokaal talent de mogelijkheid te
bieden om iets artistiek uit te werken. Wordt zeker
vervolgd!

De bibliotheek blijft in bellingen
Vanuit de persrollen - interview N-VA-schepen Peter Lacres in Het Nieuwsblad.
De openbare bibliotheek van Pepingen blijft waar ze nu gehuisvest is, in de Trapstraat in Bellingen. Dat besliste
het nieuwe gemeentebestuur.
Hiermee blaast het huidige gemeentebestuur de plannen af van het vorige gemeentebestuur. Die wou bij de verbouwing van de Zagerij in het centrum van Pepingen een centraal gelegen ruimte voor de bibliotheek voorzien.
“De bibliotheek in Bellingen lijkt ons geschikt om als locatie te behouden. De bib werd hier pas een tiental jaren
geleden helemaal gerenoveerd en gold als een modelproject voor een kleine plattelandsgemeent”, aldus schepen van
Cultuur Peter Lacres (N-VA). “De bib verhuizen naar Pepingen lijkt ons overbodig. Wel zijn we van plan om in de
bestaande bibliotheek te investeren, zowel in de infrastructuur als in het aanbod. We willen ons in de toekomst meer gaan profileren als jeugdbibliotheek maar
ook de uitleendienst verder uitbouwen naar
bijvoorbeeld de rusthuizen.”
Wat er dan met de aangekochte Zagerij naast het
gemeentehuis gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De
vroegere meerderheid liet plannen uittekenen om er
naast de bibliotheek ook de kinderopvang onder te
brengen, de gemeentediensten zelf meer ruimte te
geven en een nieuwe raadzaal te voorzien. Het
OCMW zou er sociale woningen in onder brengen.
“Die plannen bevriezen we voorlopig”, aldus Peter
Lacres. “We willen eerst rustig bekijken wat de
mogelijkheden van de site zijn. Enkel het dossier voor
de bouw van acht sociale woningen door het OCMW
gaat gewoon verder.

pepingen@n-va.be

Pepingen herdenkt de oorlog
‘Van het westelijk front geen nieuws’ … ‘Le jour le plus
long’… ‘Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie
geblieben’ …’We’ll meet again’ … ‘La vita è bella’ …
vijf titels die zeer vele facetten uit de wereldoorlogen
vertolken!
Binnenkort gaat de eeuwherdenking van het begin van de
Eerste Wereldoorlog en de vijfenzeventigste herdenking
van het begin van de Tweede Wereldoorlog van start. In
de aanloopfase naar de periode 2014-2018 beginnen verschillende gemeenten met de voorbereidingen van hun
projecten en evenementen.

Gedenksymbolen opfrissen
Ook in Groot-Pepingen staat een project in de steigers om
letters en stenen van grafzerken te herkappen en gedenkstenen en grafzerken van oud-strijders van beide oorlogen op te frissen. Zo willen we de leesbaarheid van deze
gedenksymbolen optimaliseren. Dit project zal uitgevoerd
worden in alle deelgemeenten.
De tweejaarlijkse toelage aan het Pepings basisonderwijs
voor het 11 novemberproject blijft uiteraard gehandhaafd.
Het begin van de Eerste Wereldoorlog viel op 28 juli 1914
en de wapenstilstand werd getekend op 11 november
1918. De Tweede Wereldoorlog begon voor ons land op
10 mei 1940 en de achttiendaagse veldtocht eindigde op
28 mei 1940.

Herinneringen
Gedurende het jaar 2014 gaan wij de nadruk leggen op de
100-jarige herdenking van het begin van WO I en gedurende het jaar 2015 zal er meer gefocust worden op de
75-jarige herdenking van het begin van WO II. Er zijn nog

enkele Pepingenaren die de laatste grote oorlog als kind
beleefd hebben. Hun herinneringen mogen niet uitsterven
als zij er niet meer zullen zijn!
Vergeleken met de Westhoek maakte het Pajottenland
gelukkig niet meteen deel uit van het onmiddellijke strijdtoneel en dagelijkse bombardementen. Niettemin hebben
bezetting, vluchtelingen, militie, oud-strijders, gesneuvelden, smokkel, voeding, activisme, enzovoort verstrekkende invloeden gehad op het karakter van onze regio.

Duurzame herdenking voor jong en oud
De bewindsploeg van LVB/N-VA zal deze herdenkingen
in 2014 en 2015 buiten de huidige en toenmalige politieke
‘waarheden’houden en wenst er een duurzame herdenking van te maken die kan beleefd worden door jong en
oud.
Het gemeente- en OCMW-bestuur, de adviesraden, de
verenigingen en alle Pepingenaren zullen bij deze
herdenkingen betrokken worden. Wij kijken ook nog uit
naar bruikbare ideeën dienaangaande.
Ook de individuele – en groepsreizen naar sites en
monumenten gerelateerd aan de Eerste Wereldoorlog
zullen aangemoedigd worden - ook financieel - door de
verenigingen en het gemeentebestuur.

Vredes- en herinneringsopvoeding
Waar ook geografisch, waar ook historisch, oorlogen zijn
voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie. Niet voor herhaling vatbaar, maar de bisnummers
blijven jammer genoeg hun tol eisen. Al deze geplande
herdenkingen hebben uiteindelijk als permanent doel bij
te dragen tot vredes- en herinneringsopvoeding!

Pepingen staat voor financiële uitdagingen
Een van de voornaamste uitdagingen
voor deze nieuwe coalitie is de
financiële gezondheid van Pepingen te
verzekeren. Geen gemakkelijke
opdracht, want de middelen zijn
schaars.
Om de voorziene en broodnodige investeringen te kunnen doen, zal de
gemeente beroep moeten doen op haar
werkkapitaal en leningen.
Vanaf 2014 wordt de hele financiële
huishouding van gemeente en OCMW
overigens bepaald door de Beheers- en
BeleidsCyclus, de zogenaamde BBC.
Deze nieuwe manier van werken verplicht de gemeente om een meerjaren-

www.n-va.be/pepingen

plan op te stellen voor de hele legislatuur. Het hele beleid wordt steeds getoetst aan de inkomsten en uitgaven.
Het gemeentebestuur moet zich dus
constant afvragen
• wat het wil bereiken (vooropgesteld
resultaat of effect)?
• wat het daarvoor gaat doen (actieplannen en realisatietermijnen)?
• wat de financiële gevolgen zijn (realistisch ramen van uitgaven en ontvangsten)?
Het wordt voor de nieuwe beleidsploeg
een voortdurend zoeken om aan de wettelijk opgelegde voorwaarden te voldoen, de financiële gezondheid van de

gemeente intensief te verbeteren en de
investeringen die men wil realiseren
goed te overwegen.
Er zijn verschillende pistes om het
hoofd te bieden aan de financiële tekorten op gemeentelijk vlak. De N-VA heeft
echter altijd de piste gekozen van besparingen in plaats van wilde belastingverhogingen. Meer doen met minder, is het
credo. Zonder de
dienstverlening in het
gedrang te brengen,
moet het bestuur elke
uitgave onder het licht
houden en beoordelen
op het werkelijke nut.
Enkel zo kunnen we
onze gemeente financiGERARD DEFLOO
eel gezond houden.
Schepen
van Financiën
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11 september om 20 uur
DILBEEK - CC Westrand
gastspreker: Ben Weyts
we
elkomstwo
oord: Willy Segers

4 ok t obe r om 2 0 u u r
LE U V E N - H e t D e p o t
gastspreker: Ben Weyts
welkomstwoord: Theo Francken

13 september om 20 uur
B R U SS E L - D e M a r k t e n
gastspreker: Karl Va
anlouwe
welkomstwo

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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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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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