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Een nieuwe lente, een
nieuw geluid

EEN NIEUWE START

Tijdens de bestuursverkiezingen van
vorige maand hebben de leden een
nieuwe voorzitter gekozen.

Met de N-VA is er een nieuwe speler in het politieke landschap. Begin januari
2013 legden onze raadsleden in zowel de gemeente- als de OCMW-raad de eed
af. Peter Lacres en Gerard Defloo zijn onze schepenen terwijl Jos François en
Paul Cools de N-VA vertegenwoordigen in de OCMW-raad

Het is voor mij een eer om onze
N-VA-afdeling de komende drie
jaar te mogen leiden. Ik dank alle
leden voor het vertrouwen. Met hun
medewerking en steun zal ik er alles
aan doen om onze afdeling verder te
laten groeien in het spoor van mijn
voorgangers Gerard en Peter.

Peter Lacres
0473 44 61 49
peter.lacres@n-va.be

De koers die door hen werd uitgezet
blijft onveranderd: het vrijwaren
van het Vlaamse karakter van
Pepingen en het uitbouwen van
onze gemeente tot een plek waar het
goed om wonen is.

V.U.: Gerda Claeys, Trop 1OA, 1670 PEPINGEN

GROOT-PEPINGEN

Gerda Claeys
Voorzitter N-VA Pepingen

Gerard Defloo
0477 86 37 86
gerard.defloo@n-va.be

Paul Cools
0495 24 39 78
paul.cools@n-va.be

Jos François
0476 21 15 56
jos.francois@n-va.be

De legislatuur 2013-2018 betekent een omwenteling voor alle betrokkenen. Maar
het is ook de start van een nieuwe coalitie: de N-VA samen met LVB.
De N-VA zal garant staan voor een nieuw en fris beleid.

EEN NIEUW BESTUUR

Begin maart kozen onze leden een nieuw afdelingsbestuur. Zoals u hiernaast
kon lezen, werd Gerda Claeys tot voorzitter gekozen. Ondervoorzitter werd
Maarten Asselman. Andere bestuursleden zijn Lien Van Simaey (Jong N-VA),
Geert De Windt (secretaris). Ook onze gemeente- en OCMW-raadsleden maken
deel uit van het nieuwe bestuur.
In 2014 hebben we terug een afspraak met de kiezer. Wij roepen iedereen op die
mee wil werken aan die broodnodige verandering, in Pepingen en daarbuiten,
om ons te contacteren. De deur van onze mandatarissen staat steeds open voor
al uw vragen omtrent onze beleidsvisie en onze standpunten. Wij maken voor u
altijd tijd.

HIJ KOMT, HIJ KOMT ... OP 1 SEPTEMBER
De kogel is door de kerk. De opvolger van de Gordel, het Gordelfestival zet Pepingen in de kijker!
Het Gordelfestival blijft een sportief en familiaal gebeuren met aandacht voor het Vlaamse karakter van de ruime rand.
Nieuw is de grotere aandacht voor toerisme, cultuur en muziek. Het nieuwe concept krijgt voorzichtig vorm en heeft
Pepingen als een van de vertrekpunten. Onze gemeente heeft de eer om “als dorp in de kijker” een mooie rol te spelen.
Naast fiets- en wandelroutes hebben ook Pepingse verenigingen de unieke mogelijkheid om in de kijker te staan. De
N-VA zal nieuwe initiatieven ontwikkelen en/of ondersteunen voor alle Pepingenaren.
Na veel N-VA-lobbywerk en een sterk dossier rondom Park Ter Rijst, hopen wij dat het Gordelfestival een succes zal
worden. In een volgend nummer en in de komende weken/maanden verneemt u nog veel meer over dit evenement op 1
september. Wie trouwens ideeën heeft of iets met zijn vereniging wenst uit te werken, mag gerust contact opnemen met
ons bestuur.

www.n-va.be/pepingen

Paashaas bezoekt senioren
Op zaterdag 30 maart bracht een delegatie van N-VA Pepingen, in
aangepaste kledij, een ‘Paas’-bezoek aan de woon- en zorgcentra Mater
Dei en Vander Stokken. Wij maken er een jaarlijkse traditie van om verse
paaseieren zachtjes in de handen
van alle inwoners, bezoekers en
personeel te laten vallen.
N-VA Pepingen ziet de ouderen
als een integraal deel van de
samenleving. Hierbij moet de
zorgbehoevende oudere enerzijds
kunnen rekenen op een uitgebreide en kwalitatieve dienstverlening en
dient de actieve oudere anderzijds zoveel mogelijk betrokken te worden bij
het gemeenschaps- en cultuurleven.

Als het kriebelt, moet je ... geen commissie oprichten
Het kartel CD&V/sp.a vroeg voor de bouw van een
sportschuur in Pepingen de oprichting van een
begeleidingscommissie. Het bestuur ging niet in op
deze vraag.
Toen CD&V/sp.a nog de absolute meerderheid hadden,
hebben zij nooit voorgesteld dergelijke commissies
op te richten. Bij de wissel van de macht maakte het
kartel overigens op geen enkele manier aanstalten
om informatie over deze sportschuur te delen met het
nieuwe college.

•

In de week van 18 tot 24 maart vond de eerste editie van de Europese Week
van de Hoffelijkheid in het Verkeer plaats. Deze actie heeft tot doel alle
weggebruikers te doen nadenken over hun verkeersgedrag. Het schepencollege
steunt volledig deze oproep en trok ’s morgens naar de Pepingse scholen.

•

Ook al is ons programma voor de CD&V een grote onbekende, onze krachtlijnen
zullen wij als partij consequent uitvoeren. “Een veilig en mobiel Pepingen” zijn
geen loze woorden want op 15 april zullen zware voeten het gemerkt hebben…
over heel Groot-Pepingen werden verkeerscontroles uitgevoerd.Hiermee worden
overtreders meteen gewezen op het gevaar van snel rijden. Ook in de toekomst
zullen dergelijke actie’s met regelmaat plaats vinden.

Restauratie van de O.-L.-Vrouwkerk van Bellingen
De restauratiewerken van de O.-L.-Vrouwkerk van Bellingen zijn begin
maart uiteindelijk gestart. De beslissing tot restauratie dateert van 1989,
toen wij het nog hadden over de (goedkope) Belgische frank.
De kostenverdeling voor de werken aan geklasseerde gebouwen voor
de eredienst is de volgende :
• 60 % Vlaamse Gemeenschap
• 20 % provincie
• 10 % gemeente
• 10 % kerkfabriek
De restauratiewerken zijn begonnen. De einddatum is echter
afhankelijk van het al dan niet ontdekken van veel of weinig
archeologische vondsten. Het is ook voorbarig de totale kostprijs van deze restauratie te schatten. Een aantal dossiers
is in opmaak of werd pas onlangs overgemaakt voor pré-advies aan Onroerend Erfgoed.

Welke ploeg wordt immers sterker bij de opstelling van
zeven reservespelers, die weten dat zij nog minstens zes
jaar op de bank gaan zitten?

Feit is dat de sportschuur gebouwd zal worden door
het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). De oprichting
van een Gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC)
is een herhaling van de reeds bestaande inspraak- en
beslissingsmogelijkheden.

Verkeersveiligheid troef

Aan de hand van een gedrukt charter, waarop 10 veiligheidstips staan, hebben
schepenen en burgemeester zowel ouders als grootouders attent gemaakt op
verkeersveiligheid.

Om daarnaast nog eens een commissie op te richten,
waar de reeds gekende feiten opnieuw opgesomd
worden, niet-georganiseerde derden aan toegevoegd
worden of individuen lukraak hun mening kunnen
uiten, is dubbel werk. Het zou ook contraproductief zijn
en het zal de start van de bouw niet bespoedigen.

•

Het AGB en de gemeenteraad vertegenwoordigen de
politieke vertegenwoordigers (uitvoering en controle,
zowel meerderheid als oppositie).
De gemeenteraad is toezichthouder over de AGBactiviteiten.
De sportraad is het ideale forum om ‘de toekomst
visie van een sportschuur’ te bespreken.

Uit de OCMW-raad
Het sociale woonproject in Heikruis krijgt een andere wending. Er was nochtans al een
subsidiëring aangevraag en plannen goedgekeurd voor de realisatie van vier wooneenheden.
Door een nieuw financieringsbesluit valt deze subsidiëring weg en wordt deze vervangen
door de mogelijkheid om een renteloze lening over 33 jaar aan te vragen.
Het is wachten op de definitieve beslissing van de overheid om van start te kunnen gaan met dit renovatieproject.
Hopelijk valt er snel een beslissing, aangezien de bouwvergunning over zes maanden vervalt.
Op de zitting van 20 maart is het huishoudelijk reglement goedgekeurd. De CD&V-raadsleden onthielden zich
omdat er besloten is om geen dagelijks bestuur op te richten. Tijdens de vorige legislatuur was er nochtans ook
geen dagelijks bestuur. In een kleine gemeente zoals Pepingen is daar geen behoefte aan en zou dat eerder contraproductief zijn.

Opgeruimd staat netjes
Op uitdrukkelijke vraag van de N-VA is het nietszeggende “BHV
Eindelijk”-spandoek van het gemeentehuis verwijderd.
De effectieve BHV-splitsing is duur betaald en brengt zeker geen
langdurige pacificatie. Dat kan men ook lezen in de Knack of De Tijd.

De kerk is geklasseerd als monument, net als het interieur, het orgel, ... De afsluitingsmuren daarentegen zijn als
dorpsgezicht geklasseerd.

De verfransing van de Rand wordt immers niet gestopt door een aparte
kieskring. Daarvoor is veel meer nodig, vooral op sociaal-economisch vlak
en binnen Brussel zelf. Er komt zelfs een draak van een nieuwe instelling
bij: de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap, die zich over heel Brabant
uitstrekt. N-VA Pepingen zal het Vlaamse karakter van onze gemeente
verdedigen en initiatieven ontwikkelen om inburgering te bevorderen en verfransing tegen te gaan.

pepingen@n-va.be

www.n-va.be/pepingen
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Financieel schandaal van de eeuw

FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.

➦ Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?

➦ Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie

(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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