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Veilig, Verantwoord, 
Vlaams beleid

N-VA Pepingen nam een vliegende start in 
2018 met een druk bijgewoonde nieuw-
jaarsreceptie en de huldiging van onze 
ex-schepen Gerard Defloo. Op pagina 2 
leest u meer daarover. Valentijn was de 
ideale gelegenheid om de verschillende 
gemeentediensten te bezoeken en hen te 
bedanken met chocolaatjes als waar-
dering voor hun inzet om de gemeente 
draaiende te houden. 

2018 is natuurlijk ook een verkiezingsjaar. 
De N-VA staat voor Veilig, Verantwoord, 
Vlaams. Met ons beleid willen wij zorgen 
voor een veilige thuis in een welvarend 
Pepingen. Geen holle slogans maar 
daden. Bij de gesprekken met Pepingena-
ren zijn een verbetering van de mobiliteit, 
goede en veilige wegen, fietspaden waar 
mogelijk, extra inzet op inbraakpreventie 
en een voor iedereen toegankelijke sport- 
accommodatie de thema’s bij uitstek. 
Kortom, heel wat werk op de plank. En 
daarbij kunnen we uw hulp gebruiken. 
Hoe? Dat leest u hiernaast.

Wij kijken uit naar uw reactie.

Met Vlaamse groeten,

Gerda CLAEYS
voorzitter N-VA Pepingen

N-VA wil eigen rechtbank voor  
Halle-Vilvoorde
De N-VA diende op de gemeenteraad van 20 maart een motie in met de 
vraag voor eigen rechtbanken voor de inwoners van Halle-Vilvoorde.

Sinds april 2014 telt ons land nog slechts 
twaalf gerechtelijke arrondissementen. De 
wetgever is op dat moment niet ingegaan op 
de vraag om een eigen gerechtelijk arron-
dissement te creëren voor Halle-Vilvoorde 
of voor Vlaams-Brabant. Zo blijft de recht-
zoekende uit Halle-Vilvoorde aangewezen 
op de Brusselse rechtbanken. Die kampen 
evenwel met structurele achterstand en 
organisatieproblemen. 

Om de legitimiteit van de gerechtelijke  
instanties in Halle-Vilvoorde gaaf te hou-
den en de efficiëntie van de werking van 
Justitie te verbeteren, is het essentieel dat 
ook de inwoners van Halle-Vilvoorde over 
een volwaardige rechtbank beschikken. 
Deze rechtbank zal een rechtspraak kunnen  
ontwikkelen die nauwer aansluit bij de 
waarden en normen van de regio.

Doe mee om N-VA Pepingen groter en sterker te maken
De N-VA staat voor een Veilig, Verant-
woord en Vlaams beleid. Wij willen een 
sterk lokaal bestuur dat dicht bij u staat. 
Voor onze dynamische afdeling zijn we 
nog op zoek naar ondernemende man-
nen en vrouwen – jong of ouder, geboeid 
door mensen en hun welzijn – die samen 
met ons de verandering in Pepingen 
concreet vorm willen geven.

We zijn een open en aanspreekbaar  
bestuur en bieden de ideale plek om te 

leren onderhandelen, besluitvaardig en 
probleemoplossend te werken en uw 
mondelinge en sociale communicatie- 
vaardigheden aan te scherpen. Veel  
afwisseling en ruimte voor studie- 
momenten, een goede sfeer en loyauteit 
aan partij en groep: daar staan wij voor. 

  Interesse? Aarzel niet, contacteer  
ons via 0479 94 71 86 of  
gerda.claeys@n-va.be
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Gerda Claeys legt eed af 
in gemeenteraad 
Gerda Claeys maakte op 23 januari haar intrede 
in de Pepingse gemeenteraad voor de N-VA. Ze 
vervangt er Gerard Defloo. Gerda woont al 29 
jaar op Trop in Pepingen. Ze is zeer actief in 
het Pepingse verenigingsleven en is sinds 2013 
voorzitter van N-VA Pepingen

Gerard Defloo zet punt achter politieke carrière
Gerard Defloo, gemeenteraadslid voor de N-VA, heeft zijn politieke activiteiten in Pepingen stopgezet.  
Hij keert terug naar zijn roots in West-Vlaanderen en verhuist naar ’t zeetje. 

In 1977 kwamen hij en zijn vrouw Magda in Pepingen wonen. 
Zijn opleiding in de handels- en financiële wetenschappen 
maakte hem de geknipte persoon voor een beroepsleven in de 
financiële sector. Wij kennen Gerard als een sociaal en maat-
schappelijk geëngageerd man en hij was sinds 1988 een vaste 
waarde in de lokale politiek. In 2011 richtte hij N-VA Pepingen 
op en bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd hij als 
lijstduwer voor de eerste maal schepen. Ondanks de politieke 
strubbelingen zette hij zijn schouders onder belangrijke dos-
siers zoals de bouw van de sporthal, de sociale woningbouw, de 
restauratie van de O.L.V.-kerk in Bellingen en het behoud van de 
bibliotheek in Bellingen.

Als schepen van Financiën heeft hij het financieel beheer van 
de gemeente doorgelicht, waar nodig aangepast, maar vooral 
verbeterd. Hij werkte intens mee aan de organisatie van de nieuwe 
gemeenteboekhouding en de beleids- en beheerscyclus.

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 14 januari hebben we  
Gerard gehuldigd voor deze mooie loopbaan van bijna  

30 jaar in de Pepingse politiek en voor zijn inzet voor de N-VA. 
Kristien Van Vaerenbergh, Kamerlid en meter van onze afdeling, 
kwam samen met vele leden en sympathisanten meevieren.

Marjolijn LOTS, Paul COOLS, Gerard DEFLOO, Gerda CLAEYS, 
Kristien VAN VAERENBERGH en Maarten ASSELMAN.

Gerda CLAEYS
Voorzitter, gemeenteraadslid

Maarten ASSELMAN
Ondervoorzitter

Dit is het  
bestuur van 

N-VA Pepingen
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Music for Life ook in Pepingen
Met de verkoop van chocosticks op Swoempajé, het 
winterevenement in Bogaarden, droeg N-VA Pepingen 
haar steentje bij voor Music for Life. De opbrengst ging 
integraal naar de vzw’s Hartekamp en Zonnebloem- 
blaadjes. Die twee vzw’s zorgen ervoor dat kindjes met 
een beperking of ziekte een ongelooflijk leuke tijd kun-
nen beleven op zomerkamp, uitstapjes kunnen maken en 
op weekend kunnen gaan. Zij bezorgen hen een onvergete-
lijke vakantie waar ze energie uithalen, grenzen verleggen 
en soms jaren later nog over spreken. Niet hun ziekte of 
handicap staat centraal, maar wel het zorgeloos plezier 
maken met gelijkgestemde vriendjes.

Geslaagd eetfestijn
Bedankt aan alle aanwezigen, leden en sympathisanten: jullie hebben 
van ons zesde eetfestijn een succes gemaakt. De huisbereide balletjes met 
krieken, het stoofvlees en de lekkere pannenkoeken werden gesmaakt. Een 
delegatie van ons bestuur heeft de tombolaprijzen bij de winnaars afgele-
verd. De familie Souffriau uit Galmaarden won de streekproductenmand. 
Het nieuwste boek van Jos Pierreux ging naar Bérénice Fries uit Lennik en 
de Roets-kalender naar Greta Cochez uit Pepingen.

Paul COOLS, Gerda CLAEYS en Kristien VAN VAERENBERGH

Katherine Landuyt
OCMW-raadslid

Paul COOLS
OCMW-raadslid

Marjolijn Lots
Jongerenverantwoordelijke
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


