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GROOT-PEPINGEN

Het bestuur van N-VA Pepingen
nodigt u uit op het

Praatcafé met BEN WEYTS
Minister van Mobiliteit, Openbare Werken,

Toerisme, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

vrijdag 25 SEPTEMBER om 20u

o.c. ‘t Schoolhuys te Bogaarden, Ring 12/01

Bereikbaarheid
 ‘t Schoolhuys
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www.n-va.be/pepingen
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Er zijn verschillende redenen

waarom een sporthal in 

Pepingen één van onze 

beleidsdoelstellingen is. 

		Sport en het stimuleren van sporten 
bij zowel jongeren als ouderen wordt 
steeds belangrijker in ons dagelijks 
leven.

		Een groot deel van het sportieve 
gebeuren speelt zich nu buiten onze 
gemeente af. 

		Vele sportclubs en verenigingen 
kunnen er hun thuishaven van ma-
ken

		Wie sport beoefent, zegt “samen” 
ontspannen na een drukke werkdag

Waar staan we?
De ontwerpakte met betrekking tot de 
ruil van gronden werd eind juni 2015 
door de gemeenteraad goedgekeurd 
en de vereiste handtekeningen worden 
eerstdaags geplaatst onder de notariële 
akte. Hierna kunnen we beginnen met 
de noodzakelijke aanpassingen aan het 
ruimtelijk uitvoeringsplan.

Voor de jaren 2016 – 2017 – 2018 voor-
zien we een totaal van ongeveer  
2 800 000 euro als  investeringstoelage 
voor de sporthal. De N-VA zal er op 
toezien dat de nodige bestuurlijke 
acties ondernomen worden om bij de 
opstelling van de budgetten en meerja-
renplannen voor de periode 2016 - 2017 
- 2018 - 2019 deze financiële ruimte 
voorzien wordt.

De ‘place to be’
De bouw van een nieuwe sporthal 
heeft een grote impact op de samenle-
ving. Veel mensen maken er gebruik 
van, vaak in verenigingsverband. 
Onze sporthal moet een adequate en 
toekomstbestendige sportvoorzie-
ning worden met een groot aanbod 
aan sportmogelijkheden, zowel voor 
competitieve-, recreatieve als voor in-
dividuele sporters. 
Een plaats waar alle 
sport-minnende 
Pepingenaren zich 
thuis zullen voelen.

Gerard Defloo,  
schepen van Sport

Na een mooie zomer zijn onze bat-
terijen weer opgeladen en staan we 
klaar voor een nieuw politiek jaar.

We vliegen er onmiddellijk in met 
ons praatcafé op 25 september in 
O.C.‘t Schoolhuys waar wij minister 
Ben Weyts aan het woord laten 
over zijn vele bevoegdheden. U bent 
van harte welkom om met hem een 
(ongetwijfeld boeiend) gesprek te 
voeren.  

Ons jaarlijks eetfestijn gaat door 
op zondag 25 oktober. Samen met 
ons kan u er genieten van lekkere 
balletjes met kriekjes en, nieuw dit 
jaar, stoofvlees met frietjes.

Tot binnenkort.

Peter Lacres is niet langer lid van 
de N-VA en zetelt  voortaan als 
onafhankelijk schepen.

N-VA Pepingen betreurt deze 
beslissing; wij hopen evenwel  
op een verdere constructieve  
samenwerking, dit in het belang  
van alle inwoners van Pepingen. 

SEPTEMBER, EEN NIEUW
POLITIEK JAAR STAAT IN
DE STARTBLOKKEN

N-VA gaat voluit voor de Sporthal

Gerda Claeys
Voorzitter



www.n-va.be/pepingen pepingen@n-va.be

N-VA Groot-Pepingen
nodigt u van harte uit op haar

JAARLIJKS ETENTJE
zondag 25 oktober van 11 uur 30 tot 20 uur 

oc ‘t Schoolhuys te Bogaarden | Ring 12/01

Pompoensoep | Balletjes met krieken en kroketten    

Stoofvlees met fritjes | Uitgelezen bieren 

Onweerstaanbare pannenkoeken en ijsjes

Een goede babbel en veel meer...

PS: Onze schepen, OCMW-raadsleden en bestuursleden beantwoorden graag uw vragen
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Als lid van de N-VA steun je de Verandering voor Vooruitgang. Én je lidmaatschap geeft je bovendien tal van 
voordelen! 

Je stem telt mee 
Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht. Zo bepaal je heel direct de politieke opstelling van de N-VA. 

Een inspirerend netwerk van politieke vrienden 
Als lid kan je natuurlijk ook altijd terecht op de vele nationale, arrondissementele 
én lokale activiteiten van de N-VA. Een debatavond, een moment van politieke 
actie of een gezellig samenzijn … 

Je ontvangt het Nieuw-Vlaams Magazine 
Tien keer per jaar ontvang je gratis het Nieuw-Vlaams Magazine.  
24 bladzijden politiek nieuws, boeiende dossiers, sprekende interviews 
en een exclusieve kijk achter de schermen van de N-VA. 

Jong en N-VA? 
Dan krijgt je engagement een extra dimensie binnen Jong N-VA.  
Studie- en vormingsdagen, politieke acties, trips naar het buitenland, …  
de agenda van Jong N-VA is behoorlijk gevuld. 

Met de kracht van een overtuiging 
Maar het allerbelangrijkste: je maakt deel uit van de grootste en snelst 
groeiende familie van Vlaanderen. Zo steun je samen met 40 000 
anderen de Verandering voor Vooruitgang.

Rusthuisbewoners verdienen een bloemetje

Naar jaarlijkse gewoonte is 11 juli, onze Vlaamse feestdag, het 
moment om onze rusthuisbewoners in de bloemetjes te zetten. 
Op vrijdagnamiddag werden de bewoners van Mater Dei door 
een N-VA-delegatie en de Vlaamse leeuw bezocht. Op zaterdag 
gingen we langs bij Vander Stokken en bezorgden we hen 
heuglijke en fleurige momenten. 

N-VA Pepingen betrekt zo ook de ouderen bij het gemeen-
schapsleven. Het is voor velen onder hen telkens een fijn en 
hartelijk weerzien.

Wil jij ook lid worden van de grootste familie van Vlaanderen?In het verleden werd deze jaarlijkse toelage  voor-
namelijk aangewend voor dringende herstellingen 
aan wegen- en fietspaden.  Wij beslisten om deze 
toelage veel ruimer aan te wenden.

Snelheidsmeters sensibiliseren
Pepingen heeft een oppervlakte van 
3 605 ha met een groot wegennet 
(zomaar eventjes 108 km). We blijven 
het herhalen: verkeersveiligheid is en 
blijft  onze prioriteit. 

Dit bereiken we door het nodige 
onderhoud van het wegennet maar 
ook en vooral door de snelheidsdui-
vels ‘af te remmen’ en te dwingen om 
de toegelaten maximale snelheid te 
respecteren. 

Een snelheidsmeter langs de weg die 
je attent maakt op een overdreven 
snelheid werkt immers sensibilise-

rend maar ook confronterend.  

Daarom werden op initiatief van N-VA Pepingen zes 
elektronische snelheidsmeters aangekocht, die eerst-
daags in al onze deelgemeenten geplaatst worden.

Levensreddend AED toestel
De vorige meerderheid had tijdens de periode 2007-2012 
de aankoop van een AED-toestel of defibrillator verhin-
derd maar onder impuls van de N-VA werd dit opnieuw 
op de agenda geplaatst; inmiddels werd het toestel wél 
aangekocht. 
Elke organisatie kan het ontlenen bij de gemeentelijke 

uitleendienst mits 
betaling van een 
waarborg; daar-
enboven is het 
aangeraden om 
zoveel mogelijk 
mensen op te leiden 
in reanimatie en 
AED-gebruik.

Direct reanimeren met een AED-toestel verdubbelt im-
mers de overlevingskansen van het slachtoffer. Toch nog 
even meegeven dat het bedrag van de waarborg nog 
niet werd afgesproken.  

Huis van het Kind Pajottenland, een 
sociaal project 
Pepingen werd, op aandringen van de N-VA-fractie in 
de OCMW-raad, lid van Het Huis van het Kind Pajot-
tenland. Deze organisatie coördineert de preventieve 
gezinsondersteuning. Door het uitgestrekt karakter van 
het Pajottenland is deze intergemeentelijke samenwer-
king met Galmaarden, Gooik, Lennik, Herne en Bever 
dan ook onontbeerlijk. 

De deelname van Pepingen heeft tot gevolg dat initia-
tieven zoals de opvoedingscarrousel en de opvoedings-
brunch beter worden uitgewerkt en gepromoot en dat 
de financiële ondersteuning onder andere vanuit Kind 
& Gezin en het Plattelandsfonds efficiënter wordt 
aangewend. 

Voor al uw vragen rond dit project kan u terecht bij het 
OCMW.

VERDER INVESTEREN IN VEILIGER EN SOCIALER PEPINGEN

N-VA PEPINGEN BEZOEKT RUSTHUISBEWONERS OP 
VLAAMSE FEESTDAG



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /


