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V.U. Gerard Defloo
Hollestraat 6
1670 Pepingen

N-VA Pepingen,
essentieel!

Nieuwjaarsreceptie

De N-VA wordt op 14 oktober een
factor waarmee de traditionele partijen rekening zullen moeten houden. Ons verkiezingsprogramma
zal opgebouwd worden rond de
vijf N-VA-krachtlijnen, namelijk:
1. Vrijheid … samenleven is een
verhaal van rechten en plichten;
2. Bevorderen … de overheid kan
het niet altijd beter;
3. Inspraak … de burgers betrekken bij de uitvoering van het beleid;
4. Efficiëntie … de overheid moet
zich concentreren op haar kerntaken;
5. Pepingen … onze lokale gemeenschap maakt deel uit van
Vlaanderen, van Europa, van
Moeder Aarde.
Namens het bestuur en mijzelf,
wens ik alle Pepingenaren een gelukkig en voorspoedig 2012.

Gerard Defloo,
voorzitter
ad interim.

ZATERDAG 28 JANUARI 2012 VAN 16.00 TOT 19.00 UUR

IEDEREEN WELKOM!

N-VA Pepingen nodigt u graag uit op zaterdag 28 januari om het nieuwe jaar
op feestelijke wijze in te luiden.
In een gezellig en volks kader bieden wij u een pittig aperitiefje en lekkere hapjes
aan. Vanaf 16 uur zetten wij onze deuren wagenwijd open voor leden en
sympathisanten, maar ook alle Pepingenaren zijn van harte welkom!
Tijdens de receptie wordt de uitslag van onze eerste officiële bestuursverkiezingen
bekendgemaakt. Kortom, het ideale moment om kennis te maken met het
kersverse bestuur. Daarnaast zal ook federaal volksvertegenwoordiger
Kristien Van Vaerenbergh van de partij zijn als spreker.
We hopen jullie allen
van harte te mogen verwelkomen!
Waar?
CC Bellingen in 1674 Bellingen, Trapstraat 1/A
Wanneer ?
Zaterdag 28 januari 2012 van 16 tot 19 uur

BEZOEK OOK ONZE NIEUWE WEBSTEK: WWW.N-VA.BE/PEPINGEN

Waar staan wij voor?
Dit afdelingsblad gaat dieper in op één of meer
actiepunten die N-VA-Pepingen zeer genegen
zijn. Zo zijn het behoud en het versterken van het
Vlaamse karakter en de sociale structuur in Pepingen voor onze lokale afdeling belangrijke actiepunten die onze volledige inzet verdienen en
krijgen.
Pepingen is een sociale gemeente, waar evenwel andere accenten kunnen gelegd worden. Wij kiezen bijvoorbeeld niet voor een pamperend OCMW, maar
voor een OCMW dat wil zorgen voor een zo groot
mogelijke graad van zelfredzaamheid bij zoveel mogelijk mensen. Vrijheid …blijheid!
GEÏNTEGREERDE GEMEENSCHAP
Sociale woningen horen in Pepingen thuis. Wij wensen echter geen gettovorming! Met andere woorden:
geen rijke wijken, geen arme wijken, maar wel een

geïntegreerde gemeenschap. De sociale woningen
moeten op basis van ernstige parameters gespreid
worden over alle deelgemeenten. Ook het aantal bewoners van een sociale woning mag een normaal
aantal niet overschrijden.
SCHULDPREVENTIE VOOR
SCHULDBEMIDDELING
Het socialer maken van Pepingen mag tenslotte geen
afbreuk doen aan het Vlaams karakter van onze gemeente. Niemand heeft problemen met gefundeerde
OCMW-steun, maar teveel de grootste willen zijn of
hebben, mag hier zeker niet van toepassing zijn. Het
OCMW hoeft zich niet te profileren als een bedrijf en
kan trouwens glamour en glitter missen als kiespijn.
Neen, in de eerste plaats moet het vooral nog meer
de zorgbehoevende mens ontdekken. Mensen leren
omgaan met geld en schulden behoort tot de kernactiviteiten van het OCMW.
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Startactiviteit met Ben Weyts en Mark Demesmaeker
Op donderdag 22 september hadden we onze
gespreksavond met Ben Weyts en Mark Demesmaeker. Al zeggen we het zelf: het was een geslaagde avond.

Als eerste wist Mark Demesmaeker met concrete
voorbeelden uit Halle en omstreken alle aanwezigen te boeien. Ook de schrijnende MUG toestanden
kwamen aan bod, waarna Mark afsloot met herkenbare dossiers zoals de N28, de windmolens en
hof ter rijst.
Daarna schetste Ben Weyts met heel veel dossierkennis wat het BHV-akkoord precies omvat. Hij besloot zijn betoog met de niet mis te verstane
waarschuwing dat de Franstaligen nog over heel wat
achterpoortjes beschikken en niet echt aangemoedigd worden om Nederlands te gaan leren.

Hebt u even …?
Ik ben Bernadette De Becker, geboren en opgegroeid in Sint-Genesius-Rode, waar ik
ook naar school ging. Ik werkte er ook 25 jaar bij De Post. Vervolgens heb ik mijn loopbaan bij De Post ( bpost) verder opgebouwd en nu werk ik er als Senior Human Resources Consultant. Dat betekent dat ik een ploeg leid die oog heeft voor en hulp geeft
aan alle personeelsleden.
Zes jaar geleden verhuisde ik naar Bogaarden, op zoek naar de landelijke rust en mensen die mijn eigen taal spreken, zoals ik dat gekend heb in mijn jeugd. Hier herontdekte ik de gemoedelijke sociale omgang onder de inwoners
en integreerde ik mij snel. Ik help op de Jaarmarkt, de Bogaardse feesten en beheer de website van het Dorpscomité.
Daarnaast hebben mijn echtgenoot en ik afgelopen zomer een eerste buurtfeest georganiseerd.
Ik voel mij hier dus thuis. Ik heb enkele schatten van kinderen en een resem van heel schattige kleinkinderen, die
allemaal een beetje verspreid over Vlaanderen wonen.
Ik weet heel goed hoe de gezellige Vlaamse gemeente Sint-Genesius-Rode, met een heel actief sociaal leven, veranderde in een verfranste slaapgemeente. Ik heb altijd al het Vlaams karakter van onze streek belangrijk gevonden.
Wij moeten hiervoor opkomen want het gevaar is reëel dat de Vlaamse eigenheid van Pepingen wordt aangetast.

Meedoen? Dat kan!
Wilt u mee Vlaanderen vorm geven? Wilt u uw
stem laten horen in een partij die weegt op het
beleid? Elk N-VA-engagement maakt het ons
mogelijk om verder te bouwen aan een zelfstandig Vlaanderen en een sociale, democratische en
rechtvaardige samenleving.
Word lid!

© erwin alsteens

Tezamen met het bestuur kunnen wij het verschil
maken. Maken deel uit van het voorlopig bestuur:
Paul Cools, Jos François, Gerard Defloo,
Greta Declercq, Peter Lacres, Maarten Asselman.
Bernadette De Becker en Ludo Mertens
op de aparte foto's.

Kruis aan in uw agenda
N-VA-EETFESTIJN
Wij nodigen u en uw familie van harte uit op ons eerste
N-VA Eetfestijn.
U bent van harte welkom op zondag 25 maart in Zaal
De Karre, Ring 1, 1670 Pepingen-Bogaarden.
Vanaf 15 uur serveren wij onder andere pannenkoeken,
vers bereid ter plekke. Ook liefhebbers van boterham-

men met hesp, kop of platte kaas komen aan hun trekken op deze middag.
Spring gewoon even binnen met familie en vrienden.
Wij staan voor u klaar en wisselen ook graag van gedachten met alle aanwezigen.
Graag tot dan!

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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