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GROOT-PEPINGEN
Beste Pepingenaar

VLAAMS KARAKTER

Een jaar vliegt voorbij en het was
voor N-VA Pepingen een boeiende
en leerrijke ervaring. Onze schepenen en OCMW-raadsleden tekenden een toekomstgericht, sociaal en
financieel gezond meerjarenplan
2014-2019 uit met onze coalitiepartner.

Een van de prioritaire beleidsprioriteiten in het meerjarenplan
2014-2019 is om Pepingen verder
uit te bouwen als een dynamische
gemeente met behoud van haar
specifieke karakter.

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

Maar we zijn inmiddels al 2014 en
dit wordt een belangrijk jaar voor
de N-VA in Vlaanderen. Om onze
welvaart en toekomst veilig te stellen zijn er grondige veranderingen
nodig. Verandering voor vooruitgang. Hoe we in Pepingen hieraan
meewerken leest u in deze editie
met een eerste initiatief om het
Vlaamse karakter in onze gemeente
te bestendigen.
Onze schepenen, raadsleden en
bestuursleden staan altijd voor u
klaar om onze standpunten en verdere initiatieven te
verduidelijken, laat u
maar horen.
Vriendelijke
groeten,
GERDA CLAEYS
Voorzitter
N-VA Pepingen

www.n-va.be/pepingen

De internationalisering en verfransing infiltreren langzaam het landelijke Pajottenland en dus ook Pepingen. Het gemeentebestuur anticipeert op
deze vaststellingen door een gastvrij integratiebeleid uit te bouwen. Een greep
uit enkele acties:
• De personeelsleden van de gemeente en het OCMW gebruiken in dienstverband conform de wetgeving voor bestuurszaken enkel het Nederlands.
• Zelfstandigen worden er attent opgemaakt dat we een eentalige politiek voeren binnen Pepingen en daarom wordt er gevraagd geen anderstalige opschriften/reclameboodschappen in het straatbeeld te plaatsen.
• Anderstaligen krijgen in Pepingen een aangepast onthaal. Zij ontvangen een
meertalig document, waarin zij lezen dat de ambtenaren conform de wet
enkel Nederlands spreken en welk voordeel ze erbij hebben om zo snel mogelijk Nederlands te leren en welke kanalen er zijn om Nederlands te leren.
• Nieuwe inwoners ontvangen informatie over de diverse mogelijkheden om
deel te nemen aan het verenigingsleven. Via een ‘bib’ abonnement voor één
jaar worden nieuwe inwoners gestimuleerd om zich aan te sluiten bij de
gemeentelijke bibliotheek.
• Via een eenmalige toelage kan de nieuwe inwoner bovendien het lidgeld
betalen bij een erkende Pepingse vereniging (cultuur, jeugd, sport, senioren
enz).
• Naar allochtonen toe wordt samen met het OCMW een specifieke
inburgeringsactie gevoerd in overeenstemming met het nieuwe Vlaamse
inburgeringsdecreet.
• Pepingen wil de huidige en nieuwe inwoners, Europese of wereldburgers
met diverse activiteiten stimuleren tot goed samenleven.
• Het gemeentebestuur organiseert naar aanleiding van 11 juli een feestelijke
viering en stelt hierbij Vlaamse vlaggen ter beschikking tegen inkoopprijs.
• Organisatoren van de straat- en buurtfeesten worden met aandrang gevraagd
de nieuwe inwoners uit te nodigen. De voertaal van deze feesten is uiteraard
het Nederlands.
• De adviesraden krijgen jaarlijks de opdracht in overleg met hun leden voorstellen te formuleren die het goede samenleven tussen diverse culturen
kunnen bevorderen.
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Het sociale N-VA-engagement in praktijk
Een sociaal engagement is een
belangrijk aspect van ons N-VAprogramma. Onze twee raadsleden
Paul Cools en Jos François bewijzen
dit in de OCMW raad.
Hierna enkele verwezenlijkingen en
projecten die ons nauw aan het hart
liggen:
• Het sociaal woonproject Molenhofstraat 32-34 waar het OCMW
door verbouwing vier sociale
wooneenheden en een LOI ( Lokaal
Opvang Initiatief voor asielzoekers)
zal inrichten, gaat weldra van start.
De subsidiërende overheid gaf

inmiddels haar goedkeuring dus de
werken kunnen starten.
• Lokale Overlegplatformen voor
Preventie en Opsporing van Kinderarmoede
Het OCMW Pepingen zal mee instappen in het voorstel van de vzw
3W Plus. De doelstelling van deze
vzw is het Proactief detecteren en
voorkomen van kinderarmoede. De
uitwisseling van informatie in verband met individuele situaties of
algemene tendensen in de gemeente, moet het mogelijk maken
armoede in een vroeg stadium aan

te pakken. Vanzelfsprekend zal het
overlegplatform een werkkader uittekenen met inachtneming van de
privacy inzake individuele gegevensuitwisseling.
• Hierbij een warme oproep naar
diegenen onder jullie die onze
Pepingse kinderen wensen te begeleiden. Immers is het OCMW op
zoek naar vrijwilligers die zich op
dinsdagnamiddag een uurtje kunnen vrijmaken om op de zetel van
het OCMW de kinderen bij te staan
voor naschoolse huistaak begeleiding.

‘t Schoolhuys
Soms stelt men zich de vraag: wat is er belangrijk in een gemeente? De inwoners natuurlijk, maar evenzeer een plaats
waar deze inwoners elkaar kunnen en mogen ontmoeten.
‘t Schoolhuys is zo een plaats waar alle verenigingen en
particulieren een geschikte locatie vinden die zich leent tot
een ontmoeting, een babbel, een vergadering of een feest.
Met het vernieuwde akkoord tussen de vzw ’t Schoolhuys
en het AGB, onder leiding van schepen Gerard Defloo, is
deze ontmoetingsplaats een zekerheid voor de komende
jaren.

Eetfestijn
Ons eetfestijn op 27 oktober
was een onverdeeld succes.
Met lekkere balletjes met kriekjes en overheerlijke pannenkoeken wisten we onze bezoekers
te bekoren. Het werd een gezellige dag met
een fijn weerzien met vrienden en met leuke
babbels. Ook onze Leeuw zag dat het goed
was.

pepingen@n-va.be

Bezoek Vlaams Parlement
en Kerstmarkt in Brussel

Samen met N-VA Galmaarden
bezochten we in december het
Vlaams Parlement. Na een glimp in de
kantoren van de N-VA-fractie en de
commissiezalen konden we plaatsnemen in het indrukwekkend
halfrond. We kregen er een deskundige uitleg over het reilen en
zeilen van dit huis.
Een bezoek aan de kerstmarkt met als afsluiter het klank en lichtspel
op de Grote Markt in Brussel maakten van deze uitstap een leerrijke
en leuke ervaring.

Nieuwjaar N-VA
Hoe konden we 2014, HET Jaar van Verandering voor Vooruitgang, beter inzetten dan met het grote Nieuwjaarsfeest van de
N-VA in Flanders Expo in Gent. Ons bestuur was goed vertegenwoordigd en zeg nu zelf, met Bart De Wever op de foto,
dat maak je
niet elke dag
mee.

Lid worden? Dat kan!
N-VA Pepingen maakt deel uit van
de snelst groeiende politieke partij
in Vlaanderen, met reeds 40 000
leden.
Wilt u mee Vlaanderen vorm
geven? Wilt u uw stem laten horen
in een partij die weegt op het beleid? Wilt u mee inspraak hebben in
het gevoerde beleid in Pepingen?
Een N-VA-lidmaatschap biedt u de
mogelijkheid tot een open en di-

www.n-va.be/pepingen

recte dialoog met de partij. Als lid
bent u stemgerechtigd voor de verkiezingen van het lokale, regionale
en nationale bestuur.
In 2014 zijn er verkiezingen voor
Europa, België en Vlaanderen. Als u
lid wordt, geeft u de kans aan de
N-VA om in die komende verkiezingen het verschil te maken en te zorgen voor de broodnodige
veranderingen in dit land.
Het lidgeld bedraagt 12,50 euro per
jaar voor het eerste gezinslid. De
overige gezinsleden op hetzelfde

adres
kunnen
bijlid worden voor
2,5 euro.
Jongeren tot
en met 30
jaar betalen
5 euro lidgeld per jaar.
Voor meer informatie, neem
contact op met
pepingen@n-va.be

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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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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