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GROOT-PEPINGEN

N-VA
Pepingen
maakt deel
uit van de
snelst
groeiende
politieke
partij in
Vlaanderen, met
reeds 40 000 leden.

V.U.: Gerda Claeys - Trop 10a - 1670 Pepingen - pepingen@n-va.be

Wilt u mee Vlaanderen vorm
geven? Wilt u uw stem laten
horen in een partij die weegt op
het beleid? Wilt u mee inspraak
hebben in het gevoerde beleid
in Pepingen?
Een N-VA-lidmaatschap biedt u
de mogelijkheid tot een open en
directe dialoog met de partij.
Als lid bent u stemgerechtigd
voor de verkiezingen van het
lokale, regionale en nationale
bestuur.

BESTE PEPINGENAREN,
De vakantie is voorbij, de scholen zijn
herbegonnen en velen zijn weer aan het
werk. Alhoewel het weer deze zomer
niet altijd meezat, konden we toch genieten van de talrijke dorps-, oogst- en
andere gezellige feesten in onze deelgemeenten en het hele Pajottenland.
Echt stil was het deze zomer ook niet op
het politieke forum. Er waren veel blije
gezichten bij de N-VA op zondag 25 mei
2014. De uitslag was dan ook overweldigend. Het was duidelijk dat het N-VAprogramma meer en meer kiezers
aansprak. Ook in Pepingen haalde de
N-VA een hoge score en was er een duidelijke keuze voor verandering in het beleid. 32.76% van de Pepingse kiezers
stemden voor de Vlaamse N-VA-lijst. We
zijn nu de grootste politieke familie in
Pepingen
De Vlaamse Regering Bourgeois I kreeg alvast het vertrouwen om Vlaanderen de
volgende vijf jaar te besturen. Op de laatste pagina stellen wij onze N-VA-ministers
voor. Het wordt alvast geen gemakkelijke
opdracht. Vlaanderen kreeg dan wel meer

bevoegdheden,
het krijgt er minder financiële middelen voor.
Als we ervoor wilGERDA CLAEYS
len zorgen dat het
Voorzitter
goed leven en
N-VA Pepingen
werken blijft in
Vlaanderen, wordt ‘besparen’ een wederkerend werkwoord. De N-VA vindt dat
men niet meer kan uitgeven dan wat
men in kas heeft en blijft ijveren voor een
budget in evenwicht.
Deze stelling is ook van toepassing op de
financiën in Pepingen. Ook hier zullen
we meer inspanningen moeten doen om
te besparen. We moeten goed overwegen
waar onze beperkte inkomsten kunnen
geïnvesteerd worden, zodat het alle
Pepingenaren ten goede komt.
Er is dus veel werk aan de winkel. Maar
we mogen ook niet vergeten te ontspannen, bijvoorbeeld op ons eetfestijn in het
O.C. ‘t Schoolhuis op zondag 26 oktober.
Iedereen is van harte welkom.

N-VA Groot-Pepingen

Het lidgeld bedraagt 12,50 euro
per jaar voor het eerste gezinslid. De overige gezinsleden op
hetzelfde adres kunnen bijlid
worden voor 2,5 euro. Jongeren
tot en met 30 jaar betalen 5 euro
lidgeld per jaar.

nodigt u van harte uit op haar

Voor meer informatie, neem
contact op met
pepingen@n-va.be

Pompoensoep | Balletjes met krieken (vlees, vegetarisch) met
kroketten | Uitgelezen bieren | Onweerstaanbare pannenkoeken
Ijsjes | Een goede babbel en veel meer...

www.n-va.be/pepingen

JAARLIJKS ETENTJE
zondag 26 oktober van 11 uur 30 tot 20 uur
oc ‘t Schoolhuys te Bogaarden | Ring 12/01

PS: Onze schepenen, OCMW-raadsleden en bestuursleden beantwoorden graag uw vragen

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

Lid
worden?
Dat kan!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Vlaamse Feestdagactie
N-VA Pepingen hield een bijzonder succesvolle actie op vrijdag 11 juli in
Mater Dei en zaterdag 12 juli in Vanderstokken ter gelegenheid van de
Vlaamse feestdag. Niemand minder dan de Vlaamse Leeuw overhandigde hierbij een geel bloempje om inwoners op te fleuren. De reacties
waren bijzonder opbeurend en heel wat
inwoners, maar ook
bezoekende familieleden waren gecharmeerd door dit
initiatief. Afgaande
van de positieve reacties zal dit initiatief ook volgend jaar
herhaald worden
rond de Vlaamse
feestdag!

Scholenveldloop in PEPINGEN
Op donderdag 25 september organiseerde de gemeentelijke sportdienst Pepingen en de leerkrachten lichamelijke opvoeding in samenwerking met Stichting Vlaamse
Schoolsport voor de zevende keer een scholenveldloop
rond de voetbalpleinen van FC Pepingen. Een ware
herfstklassieker.

N-VA-schepen van Sport
Gerard Defloo
deelt de medailles uit

Alle kinderen van de twee Pepingse lagere scholen (HartenTroef uit Pepingen en Spring in ‘t veld uit Bellingen)
namen gezamenlijk deel: in totaal telden we een 320-tal actieve deelnemers.
Zij liepen allen hard tijdens de wedstrijden waarbij de zon
ieder jaar van de partij is. De talrijke aanwezige ouders,
grootouders en andere familieleden spaarden hun aanmoedigingen niet. Allen overtuigd van de uitspraak : het belangrijkste in het leven is niet de triomf, maar de strijd, het
essentiële is niet om gewonnen te hebben maar om goed te
hebben gestreden. Kortom, deelnemen is belangrijker dan
winnen.
Op het hoofdmenu stonden de traditionele loopwedstrijden
per leerjaar. Elke deelnemer kreeg na de inspanning een
lekkere appel, een diploma en een flesje water.
De eerste drie werden beloond met een medaille overhandigd door schepen van Sport, Gerard Defloo (N-VA).

pepingen@n-va.be

N-VA maakt werk van dierenwelzijn, ook in diervriendelijk Pepingen
Als diervriendelijke gemeente volgt onze bevoegde schepen de reglementering ter zake van zeer dichtbij op. Onze
lokale afdeling vindt het zeer positief dat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts naast deze bevoegdheid
ook de Vlaamse Rand voor zijn rekening neemt en uit onze regio komt. Beide thema’s zijn immers de jongste jaren
op lokaal en Vlaams vlak enigszins verwaarloosd geworden maar de N-VA hoopt hier verandering in te brengen.
Eén van de eerste positieve beslissingen is alvast
het feit dat vanaf volgend jaar onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren verboden is in
Vlaanderen. Wist u dat de federale regering de
Europese regelgeving jarenlang hieromtrent de
facto overtreden heeft met zogenaamde ‘tijdelijke slachtvloeren’? Vorig jaar werden er in
Vlaanderen zo’n 22 000 dieren geslacht op ongeveer 57 tijdelijke slachtplaatsen. Die beantwoorden echter geenszins aan de vereisten die
worden gesteld aan reguliere slachthuizen.
Kersvers minister Weyts neemt zijn verantwoordelijkheid op om een einde te maken aan die
permanente overtreding van de Europese regelgeving.
Daarnaast worden in tal van voormalige Oost-Europese landen op grote
schaal huisdieren gefokt, de zogenaamde broodfok. Vaak zieke tot zelfs
gestoorde dieren komen hierdoor terecht bij Vlaamse gezinnen.

N-VA-minister van Dierenwelzijn Ben Weyts
maakt sterilisatie van katjes verplicht

Het dierenopvangcentrum in Pepingen vangt verwaarloosde dieren op en is ook vragende partij om paal en perk te
stellen aan deze wantoestanden. Onze lokale afdeling is ervan overtuigd dat het kabinet Weyts met doordachte maatregelen zal komen om de criminele organisaties achter de broodfok aan te pakken.
Als ‘diervriendelijke gemeente’ verbindt Pepingen zich - als één van de eerste gemeenten uit het Pajottenland – om
zoveel mogelijk rekening te houden met dierenwelzijn in haar beleid. Ingevolge de ondertekende beginselverklaring
afgelopen jaar zal de gemeente eventuele problemen op een diervriendelijke manier oplossen. Via info-bladen maakt het
huidige bestuur inwoners trouwens attent op specifieke campagnes, zoals recentelijk nog de problematiek rondom kattensterilisatie.

Pepingen herdenkt 1ste wereldoorlog
Vlaanderen herdenkt 100 jaar Groote Oorlog. Ook in Pepingen gaat
dit niet onopgemerkt voorbij. Dit jaar zijn onder andere de verschillende oorlogsmonumenten in alle deelgemeentes opgefrist. Verder
staat de traditionele 11 novemberherdenking uitvoerig stil bij de Eerste Wereldoorlog. Niet alleen zal de Last Post weerklinken, maar ook
doedelzakmuziek. Daarnaast zullen leerlingen uit de Pepingse scholen met zelf gemaakte klaprozen hun opwachting maken tijdens de
herdenkingsmis. Bedoeling is om samen het verhaal van de Groote
Oorlog naar het publiek te brengen.
Verder staan er lezingen op het programma en heeft de plaatselijke
bibliotheek een uitgebreide collectie voor zowel jong als oud. Uitschieters zijn voorts nog een tentoonstelling in samenwerking met
de erfgoedwerkgroep, die ook volgend jaar initiatieven zal uitwerken.

www.n-va.be/pepingen

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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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
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Het volledige regeerakkoord
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