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V.U. Peter Lacres
Eeckhoudtstraat 26
1670 Pepingen

Het is tijd voor verandering

Iedereen
burgemeester
Iedereen heeft een mening, alleen
wordt dit niet altijd gehoord. Wij willen
graag weten hoe u aankijkt tegen onze
gemeente en het beleid dat hier wordt
gevoerd. Kruip even in de rol van burgemeester en vertel ons wat u belangrijk vindt. Op onze website staat de
korte vragenlijst 'Uw mening'. Vervolledig deze enquête met het meest
toepasselijke, waarbij ook uw opmerkingen of suggesties meer dan welkom
zijn. De resultaten zullen wij kenbaar
maken via onze webstek.

In Pepingen staan gemotiveerde en deskundige N-VA-kandidaten klaar om deel
te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Over ons programma en de mensen achter onze campagne verneemt u in de komende weken meer. Wie vandaag naar
onze website surft, zal ongetwijfeld opmerken dat wij bijzonder snel inspelen op gemeentelijke en nationale thema's.
TIENPUNTENPROGRAMMA
Het tienpuntenprogramma dat de N-VA wil realiseren in overleg met de bevolking
is in de eerste plaats een positief project voor Pepingen. Het gemeentebeleid moet en
zal een meer open karakter krijgen. Het algemeen belang moet hierbij steeds primeren op de persoonlijke en partijpolitieke belangen. Het mag toch niet de bedoeling
zijn om stelselmatig te verschijnen in allerhande infoblaadjes en kranten als een
breedlachende ploeg nabij bushokjes van De Lijn, naast een ‘politiek’ vriendelijke
fruitautomaat, bij de overhandiging van de sleutels van een CO2- ‘onvriendelijke’
4X4 enzovoort.
Voor de N-VA zijn alle Pepingenaren belangrijk, zij die bijvoorbeeld tegen kanker
vechten, een zaak willen opstarten, buren mobiliseren voor een straatfeest en ook zij
die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen.
In naam van het volledige bestuur wens ik alle inwoners van onze
gemeente een schitterende zomer toe.
Ongetwijfeld ontmoet u onze kandidaten onder een stralende zon
in de zeer nabije toekomst ... ook al lijkt 14 oktober nog heel erg ver
weg!

Tot uw dienst, N-VA Pepingen

Peter Lacres
Voorzitter N-VA Pepingen

Vlaamse N-VA Feestdag in Pepingen
ZONDAG 8 JULI IN BOGAARDEN (ZAAL KARRE) VANAF 14 UUR
Op zondag 8 juli organiseren de Pajotse N-VA afdelingen voor het eerst een 11 juliviering.
Iedereen is van harte welkom op deze Vlaamse familiedag vanaf 14 uur tot zonsondergang.
Kinderanimatie en ijsjes
Vlaamse pensenkermis, lokale specialiteiten, bieren en veel, veel meer.
Deze dag is bovendien het ideale moment om kennis te maken met de mensen achter N-VA
Pepingen. Tot 8 juli!

Paashaas op bezoek in
Vander Stokken en Mater Dei
Op zaterdag 7 april heeft een delegatie van N-VA Pepingen de zorgcentra Vander Stokken en Mater Dei bezocht. Vergezeld door de enige echte
Paashaas werd elke kamer bezocht en zowel de inwoners als bezoekers en
personeel werden getrakteerd op paaseieren.
N-VA Pepingen schrijft de senioren niet af, maar hoopt dat de meesten van
hen nog lang de kans hebben om te functioneren in onze samenleving. In
een landelijke omgeving kunnen velen van hen sociaal geïsoleerd geraken en eens de gezondheid het laat afweten, zijn
ze steevast aangewezen op hulp van familie, vrienden, buren en/of de zorgsector.

CD&V maakt de Vlaams-Brabanders blaasjes wijs
Er is een akkoord rond BHV ... maar onverwijld? De waarheid rond dit akkoord
zorgt voor meer rechten voor de Franstaligen in Vlaams-Brabant. En voor minder
rechten voor de Vlamingen in Brussel. De Vlamingen hebben enkel recht op de factuur. Voor Brussel bedraagt die al 600 miljoen extra. Een bedrag dat tegen 2030 oploopt tot 1 miljard euro. In de nieuwe financieringswet schieten de Vlamingen er
ook nog eens 2,2 miljard euro bij in tegen 2030. En zeggen dat De Lijn volop dient te
besparen en bepaalde busritten in Pepingen aanzienlijk heeft teruggeschroefd... Wat
de Vlamingen nog in ruil voor dit geld krijgen?
• Een verbrusseling van de faciliteitengemeenten door o.a. de Nederlandstalige
rechtbank te vervangen door een tweetalige
• Er komen Franstalige rechters in Vlaams-Brabant
• Het systeem van gecoöpteerde senatoren zorgt ervoor dat Franstalige partijen
worden aangemoedigd om in Vlaams-Brabant op te komen
• Alle Vlaamse toegevingen worden gebetonneerd in de Grondwet

Eerste eetfestijn schot in de roos
Van zo’n grote opkomst voor ons eerste eetfestijn op 25 maart hadden we alleen maar durven dromen. Talrijke sympathisanten smulden van lekkere
pannenkoeken en boterhammen met hesp of plattekaas. Het volledige bestuur wenst alle aanwezigen te bedanken voor de talrijke opkomst. Het mag
duidelijk zijn dat N-VA leeft in onze gemeente.

Pajotse N-VA-afdelingen bezoeken Ter Rijst
Volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh en de lokale N-VA-besturen van Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik, Pepingen en Roosdaal verzamelden afgelopen maand te Pepingen, het
Pajottenland op zijn mooist. Vele N-VA-leden
en sympathisanten genoten van een gegidste
rondleiding in het historisch Domein Ter
Rijst. Dit initiatief kadert volledig in de verregaande samenwerking die de verschillende
Pajotse N-VA-afdelingen beogen. Samen willen zij in het Pajottenland de kracht van de
verandering zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Je bent jong en je wil wat!
Ben je tussen 16 en 30 jaar, woon je in Pepingen, heb je een
gezonde Vlaamse reflex en wil je meewerken aan Jong N-VA
Pepingen? Stuur dan als de bliksem een mailtje met een korte introductie van jezelf naar peter.lacres@n-va.be

De kruik gaat zo lang te water tot ze barst
De huidige meerderheid zou in oktober de vruchten willen plukken van
de voorbije zes jaar, een periode van een goed en rechtlijnig bestuur, niettegenstaande de resultatenrekening van de gemeente Pepingen een alarmerend beeld vertoont:
Gunstig saldo 2007:
Gunstig saldo 2008:
Gunstig saldo 2009:
Gunstig saldo 2010:
Tussentotaal gunstig saldo:
Ongunstig saldo 2011:
Gunstig saldo voor de periode 2007 - 2011:

334 495,54
223 477,85
169 341,17
87 146,27
814 460,83
812 887,93
+ 1 572,90

Van een ‘goed en rechtlijnig’ bestuur wordt toch iets anders verwacht?
Of droomt CD&V ervan gedurende 2012 een totale ommekeer te realiseren? Het bovenstaande gegeven toont duidelijk aan dat een kerntakendebat zowel voor het bestuur van de gemeente als dit van het
OCMW dringend noodzakelijk is. Ter informatie, de resultatenrekening
2006 liet een gunstig saldo van maar liefst 677 317,72 euro optekenen.
Op maandag 11 juni kwamen verantwoordelijken van Woonpunt Zennevallei, Pajoplan en Vlabinvest toelichting geven over de sociale woningen in Bogaarden. Vragen over het toekomstige aantal wooneenheden
(koop- of huurwoningen) konden niet beantwoord worden omdat Woonpunt Zennevallei het zelf nog niet
weet. Ook dit is een prefect voorbeeld van goed bestuur... wetende dat het pand reeds in 2010 aangekocht
werd voor een vaststaand bedrag! Zouden onwetenheid en speculatie dan toch hand in hand gaan?

Respecteer het Vlaams karakter van onze gemeente
Slechts in 37 procent van de gezinnen met pasgeboren kinderen
die Kind & Gezin in de Vlaamse rand begeleidt, wordt Nederlands gesproken. Dit alarmerende cijfer vraagt meer dan ooit
voor een krachtlijnig Vlaams beleid in onze regio. Het is nu éénmaal een feit dat dat de Vlaamse rand rond Brussel steeds meer
‘ontnederlandst’ en als gemeente moeten wij het Vlaamse karakter behouden en versterken. Een restaurant dat recentelijk tweetalige folders in onze gemeente distribueert, moet beseffen dat
dit vaak averechts werkt. Getuige hiervan is de wegwijzer ‘Noel’
die tot op vandaag nog steeds tegen een paal hangt. Ongetwijfeld heeft deze verkoper geen enkele Kerstboom aan een Vlaming
verkocht en is hij of zij dit reclamebord hierdoor al lang vergeten.

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

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

