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De sporthal: komt ze er of komt ze er niet?

BESTE PEPINGENAREN,
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In Herne staat het type sporthal dat ook
in Pepingen gepland is

N-VA Groot-Pepingen

JAARLIJKS ETENTJE

Pompoensoep | Balletjes met krieken (vlees, vegetarisch) met

VU: Gerda Claeys, Trop 10/A, 1670 Pepingen

V.U.: Gerda
Claeys, Trop 10A, 1670 Pepingen
V.U.: Gerda Claeys - Trop 10a - 1670 Pepingen
- pepingen@n-va.be
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Ijsjes | Een goede babbel en veel meer...
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er alles aan om het proces te versnellen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

“Meer doen met minder”

Uit de gemeenteraad
GEMEENTERAAD IN FEBRUARI DUURDE 6 MINUTEN

N-VA-schepen van Financiën Gerard Defloo
licht het financieel beleid toe

OCMW GAAT SAMEN MET GEMEENTE

De gemeente werkt met een meerjarenplan, dat echter
moet aangepast worden aan de veranderende realiteit.
De gemeentelijke financiën zijn krap, ook in Pepingen.
Toch vinden we de nodige ruimte om te investeren.
Zowel in het sociaal beleid als in ons patrimonium.
Meer doen met minder, dat is het credo van deze
bestuursploeg.

CONTAINERPARK

De gemeente gaf de restauratie van de O.L.V.-kerk
in Bellingen gedurende 2013 – 2014 een toelage van
nagenoeg 600 000 euro. Ook in de toekomst kunnen de
respectievelijke kerkfabrieken samen rekenen op 50 000
euro per jaar voor hun werkingskosten en op 50 000 euro
per jaar voor hun investeringskosten. Het gaat hier enkel
om uitgaven voor de kerken zelf.

De gemeenteraad in februari duurde amper zes minuten. De voorzitter van de CD&V-sp.a-fractie vond het dan ook
nodig zwaar uit te halen in de pers over dit feit. We frissen graag eens zijn geheugen op. Het aantal agendapunten
in de respectievelijke februarimaanden van 2009: 8, 2010:6, 2011: 0, 2012: 7, 2013: 22, 2014: 10. Met andere woorden: de
gemeenteraden in februari zijn blijkbaar al even kort als de maand zelf.
De CD&V-sp.a-fractieleider meldde in een krantenartikel ook dat minister Liesbeth Homans de OCMW’s zou
afschaffen. Niets is minder waar. Het OCMW wordt niet afgeschaft maar geïntegreerd in het sociaal beleid van de
gemeente. Het zijn belangrijke veranderingen maar het VVSG (de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten)
adviseert de gemeenten om nu al geen structurele beslissingen te nemen hierrond. De Vlaamse Regering mikt op een
decreet tegen de zomer van 2017. Er is dus absoluut geen reden om hier hals over kop diepgaand op in te gaan zoals
de oppositie nu al wenst.
Het containerpark evolueert langzaam. Twee partijen, Lennik en Pepingen, moeten het eens worden over de
investering in weegbruggen, waardoor de vervuiler zal betalen. De N-VA ijvert voor een snel akkoord.

SOCIALE DIENSTVERLENING BLIJFT PRIORITEIT

Toekomstplannen Park ter Rijst
Het kasteel en park Ter Rijst in Heikruis zijn een begrip in
Pepingen. De N-VA is opnieuw vragende partij om dit park
verder uit te bouwen met onder andere de mogelijkheid om
te hengelen, nieuwe sanitaire voorzieningen en speelruimten. We ijveren ook voor eenmalige activiteiten zonder te
raken aan het unieke karakter.

De coalitie LVB/N-VA ontkent de groeiende armoede in
Pepingen niet. In de werkingstoelagen voor het OCMW
houden we daar terdege rekening mee. Het maximaal in
stand houden van de sociale dienstverlening is en blijft
voor de bewindsploeg met de N-VA een prioriteit!

onderzoeken
en dan keuzes
maken. Dit is de
juiste volgorde.
We moeten niet
halsoverkop
allerhande
maatregelen
nemen.”

HUZARENWERK

Werken met een meerjarenplanning is redelijk nieuw
voor de gemeenten. Ook nu blijft het eerlijksheidshalve
nog even wennen voor ons als raadsleden. Het is een
huzarenwerk geweest voor de gemeentesecretaris, de
gemeenteontvanger en voor de medewerkers om het
eerste tot het laatste budgetartikel te verwerken in de
meerjarenplanning Een hernieuwde dank is zeker op zijn
plaats.
Het meerjarenplan 2014 – 2019 is Vlaams,
toekomstgericht, sociaal en ondernemend. Het financiële
plaatje geeft duidelijk aan dat er nog veel te herstellen
en te hervormen blijft. Wij zullen nog jaren en met nog
meer vastberadenheid op de ingeslagen weg verder
gaan om de broodnodige ruimte te scheppen voor de
vele noodzakelijke investeringen zowel op gebied van
verkeersleefbaarheid, verkeersveiligheid als op gebied
van sport en dorpskernvernieuwing.

Gezien de landschappelijke en ecologische waarde van het
domein en zijn rijke en unieke positie binnen de regio, verdienen dit park en dit domein immers al onze aandacht.

De 9,25 miljoen euro investeringen die initieel gepland
waren voor de periode 2012-2017 worden uitgesteld. “Er
is gewoon onvoldoende financiële ruimte”, zegt Gerard
Defloo. “Met de weinige centen die overblijven willen
wij spaarzaam omgaan. ‘Meer doen met minder’, dat
is de juiste houding voor alle lokale besturen: zoeken
naar efficiëntiewinsten, slim besturen, optimaliseren,

Onze N-VA-fractie volgt de geplande restauratie van het
kasteel en de bijhorende maatschappelijke invulling van het
gehele domein dan ook nauwlettend op.

Wat vindt u in de rechtenverkenner?
Onze gemeente Pepingen is sinds kort aangesloten op de website
www.rechtenverkenner.be. In navolging van Halle en op voorstel van
de N-VA-fractie, besliste de gemeenteraad van Pepingen unaniem om bij
deze website aan te sluiten.

Valentijn met chocolade
N-VA Pepingen heeft een hart voor Pepingen en zijn inwoners.
Naar aanleiding van Valentijn trok N-VA-schepen Gerard Defloo
samen met onze OCMW-raadsleden Paul Cools en Jos François
met chocolaatjes naar de onthaalgezinnen, medewerkers in het
gemeentehuis, het OCMW en de loods om hen te bedanken voor
hun dagelijkse inzet voor de gemeente en zijn inwoners.

Wat houdt deze website nu precies in?
Je krijgt er een overzicht van alle bestaande sociale rechten (de mogelijke
premies) die je kan aanvragen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen,
energie, vervoer, justitie en zo meer.
Alle federale, Vlaamse, provinciale of lokale sociale rechten worden op
een heldere wijze weergegeven. Bovendien worden de concrete gegevens van deze instanties, tot wie je je aanvraag
moet richten, opgesomd. Voor burgers en hulpverleners is het immers een onmogelijke taak om op de hoogte te
blijven van alle maatregelen.
Wie niet weet waar hij of zij recht op heeft, loopt meer risico om tussen de mazen van het sociale vangnet te vallen.
Maar ook wie zijn rechten kent, moet vaak een administratieve mallemolen doorlopen om zijn rechten in de praktijk
om te zetten. Dit wordt dankzij deze website heel wat makkelijker!

pepingen@n-va.be

www.n-va.be/pepingen
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Neen,
datuusteken
we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018
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in evenwicht in 2018
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Elke euro die we nemen, investeren we in u
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