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Voorwoord

Keuze … die staat eraan te komen voor 
u, beste Pepingenaren, nu er vijf partijen 
opkomen bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 14 oktober. Een absoluut nieuw 
gegeven voor een gemeente met 4 400 
inwoners, van wie een 3 400-tal hun 
stem mogen uitbrengen.

N-VA Pepingen is daar uiteraard ook bij. 
Het resultaat bij onze eerste deelname in 
2012 gaf duidelijk aan dat onze partij een 
meerwaarde is in het politieke landschap. 
Met onze afdeling werkten we naarstig 
mee aan projecten in het belang van alle 
Pepingenaren. In dit blad geven wij u een 
overzicht van onze realisaties en de dos-
siers in opbouw in ons vier jaar bestuur.

In de komende weken werken wij verder 
ons verkiezingsprogramma uit, waarin 
de talrijke tips en suggesties die u ons 
aanreikte tijdens onze huisbezoeken, 
verwerkt worden.

Wij wensen u veel leesplezier en geniet 
alvast van een deugddoende vakantie.

Gerda Claeys
Voorzitter N-VA Pepingen

De Verandering zet door in Pepingen
De N-VA trekt in Pepingen opnieuw  
naar de stembus op 14 oktober. Als partij 
profileren wij ons als het alternatief  
tegenover de traditionele dorpspolitiek 
van ‘ons kent ons’. Op onze lijst een mix 
van jong en oud, Vlaamsgezinde, sociaal 
voelende en geëngageerde mensen die al 
lang of sinds kort in onze mooie gemeente 
wonen. Stuk voor stuk bekwame kandi-
daten om alle Pepingenaren te vertegen-
woordigen in de gemeenteraad.

Inhoud en resultaat
De N-VA blijft gaan voor de Kracht van 
Verandering. Onze partij zet maximaal in 
op inhoud en resultaat. Een sterke ploeg 
met zin voor een financieel verantwoord 

beleid, in open dialoog met inwoners, 
maar ook met andere politieke families, 
zodat er correcte en kordate beslissingen 
kunnen worden genomen.

Veilig, Verantwoord, Vlaams
De komende zes jaar staan ons weer veel 
uitdagingen te wachten. Samen met u 
en onze lijst bouwen wij verder aan een 
bruisend Pepingen. Een Pepingen waar u 
veilig bent. Waar onze Vlaamse identi-
teit centraal staat, maar met een warm 
welkom voor iedere nieuwe inwoner die 
onze waarden onderschrijft. En met een 
verantwoord beleid dat welvaart brengt 
voor ons allemaal.

N-VA Pepingen zet rusthuisbewoners in de 
bloemetjes
De nakende gemeenteraadsverkiezingen en de 
sperperiode zorgden voor een verschuiving van 
ons jaarlijks bezoek aan de rusthuisbewoners in 
Mater Dei en Vander Stokkken. Dit hield ons niet 
tegen om deze mooie traditie verder te zetten. 
Dit jaar weliswaar geen bloempje op de Vlaamse 
feestdag, maar wel op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni. 
Een delegatie van N-VA Pepingen, gesteund door 
voormalig schepen Gerard Defloo, bracht een 
bezoek aan beide rusthuizen en zetten bewoners 
en personeel verdiend in de bloemetjes.

Paul Cools, Gerda Claeys, Bart De Wever en Marjolijn Lots.

Katherine Landuyt, Maarten 
Asselman en Gerda Claeys.

N-VA Pepingen wenst u alvast 
een deugddoende vakantie!
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Ondanks de alom bekende politieke strubbelingen heeft de N-VA wel degelijk haar stempel gedrukt op 
het beleid. Belangrijke projecten, in samenwerking met onze coalitiepartner LVB, werden in goede banen 
geleid en afgewerkt: de vernieuwing van de N28, het installeren van de weegbruggen en aanpassingen in 
het containerpark volgens de nieuwste richtlijnen, de sociale woningbouw, noodzakelijke investeringen bij 
de technische dienst, dringende herstellingen aan wegen. Als we specifiek onze bevoegdheden belichten, 
met schepen Gerard Defloo, mogen we trots zijn op onze realisaties.

Levensreddend 
AED-toestel
Onder impuls van de N-VA werd het 
eerste AED-toestel voor Pepingen 
aangekocht. Elke organisatie kan 
het ontlenen bij de gemeentelijke 
uitleendienst. We zijn verheugd dat 
er ondertussen meerdere AED-toe-
stellen geplaatst werden in onze 
gemeente, zelfs als privé-initiatief.

Realisaties onder onze bevoegdheid 
in de periode 2013-2016

Een financieel gezond 
Pepingen
Vanaf 2014 moest de hele financiële boekhou-
ding van de gemeente en het OCMW aangepast 
worden. De nieuwe manier van werken verplicht 
de gemeente om een meerjarenplan voor de 
hele bestuursperiode op te stellen en het beleid 
steeds af te toetsen aan inkomsten en uitgaven. 
Aan het einde van de rit moeten de rekeningen 
positief zijn, zonder verrassingen voor een  
nieuwe bewindsploeg.

Onder de vorige CD&V-legislatuur was er echter 
geen aandacht voor dit project. Bij de start van 
onze beleidsperiode werden we geconfronteerd 
met krapte in de gemeentekas en schaarse 
middelen voor investeringen. Met gepaste 
besparingen en door alle uitgaven tegen het licht 
te houden, hebben wij ervoor gezorgd dat de 
financiële situatie van onze gemeente fel ver-
beterde. De jaarrekening 2016 werd zo positief 
afgesloten. Pepingen plukt nu de vruchten van 
onze inspanningen.

Onze-Lieve-Vrouwkerk van  
Bellingen gerestaureerd
De restauratiewerken van de Onze-Lieve-Vrouwkerk startten in 
maart 2013 en werden nauwgezet opgevolgd door onze toenma-
lige schepen Gerard Defloo. In 2015 werden de werken afge-
rond. En het mag gezegd worden: een geslaagde restauratie.

Sociaal woonproject in 
elke deelgemeente
Een sociaal engagement is een belangrijk aspect van 
ons N-VA-programma. Onze raadsleden Paul Cools 
en Katherine Landuyt bewijzen dat in de OCMW-raad. 
Tijdens onze beleidsperiode werd het sociaal woon-
project Molenhofstraat in Heikruis gerealiseerd. Het 
project Kamstraat komt in het gedrang nu blijkt dat 
het dossier nog steeds onvolledig is om in aanmerking 
te komen voor een renteloze lening. Dit getalm maakt 
dat de werken niet meer tijdig kunnen starten, want 
de bouwvergunning is inmiddels verstreken.

Verkeersveiligheid
Op initiatief van de N-VA werden verschillende snel-
heidsmeters geplaatst, één voor elke deelgemeente. 
Ze zijn een onderdeel van onze hoofddoelstelling: 
meer veiligheid en verkeersleefbaarheid voor alle 
Pepingenaren.

Eveneens werden er fietsrekken geplaatst op de 
belangrijke ontmoetingsplaatsen in de verschillende 
deelgemeenten. Je fiets veilig achter kunnen laten 
zorgt voor gemoedsrust.

Sporthal kan gebouwd worden
Eind 2012 stond de bouw van de sporthal dicht voor de eerstesteenleg-
ging. Maar de plannen bleken niet haalbaar en het hele project moest 
tijdens onze bestuursperiode heropgestart worden. Het nieuwe ruimtelijk 
uitvoeringsplan is nu klaar en niets staat de uitvoering van de volgende 
fasen en de bouw nog in de weg.

Fietspad Hoesnaek-Huttestraat
Alweer een project dat met toeters en bellen aangekondigd werd tijdens 
de vorige CD&V-legislatuur. Waar toen nog geen enkel initiatief tot ontei-
gening van de nodige gronden was ingezet, is het de verdienste van de 
N-VA/LVB-coalitie dat de werken in april 2018 eindelijk konden starten. N-VA wil investering in ANPR-camera’s 

onderzoeken
Als men spreekt over veiligheid, heeft dit niet alleen betrekking op het verkeer. 
Verschillende toegangswegen worden door vandalen gebruikt om woning- 
inbraken en andere strafbare feiten te plegen. Het installeren van ANPR-camera’s 
op één of twee belangrijke toegangswegen is een grote hulp om dit een halt toe 
te roepen. Die camera’s herkennen nummerplaten en registreren snelheids- 
overtredingen. Wij pleiten ervoor om deze investering nader te onderzoeken.



Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


