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N-VA zorgt voor financieel gezond Affligem
De bevoegdheid financiën wordt deze bestuursperiode uitgeoefend door N-VA-schepen Bert De Roeck. 
De gezondheid van onze gemeentelijke financiën zit de laatste jaren in een positief stijgende trend.  
Dat zal nogmaals blijken uit de jaarrekening 2017.

Zo werd beslist om voortaan voor iedere aanbesteding boven 
de 5 500 euro systematisch de markt te consulteren. Dat 
resulteerde in flinke besparingen op afval (600 000 euro 
per jaar dankzij de overstap naar ILvA), 
verzekeringen, kinderopvang, brand-
stoffen, kopieermachines, enzovoort. 
Aan de dienstverlening aan de burgers 
werd hierbij niet geraakt. We slaagden 
erin de huisvuilbelasting af te schaffen 
waardoor het principe ‘de vervuiler 
betaalt’ nu voor de volle honderd pro-
cent wordt toegepast. 

De belangrijkste maatstaf voor de  
financiële gezondheid van een  
gemeente is de autofinancierings-
marge. Die bepaalt in welke mate een 
bestuur zijn toekomstige verplichtin-
gen kan nakomen. Terwijl deze bij 

aanvang van de bestuursperiode (2013) nog voor 900 000 
euro negatief was, zonder nieuwe investeringen in te schrij-
ven, was deze eind 2016 al voor 776 000 euro positief en zal 

deze nog verder oplopen.

Investeren en schuld afbouwen 
Dit resultaat kwam er ondanks het in-
schrijven van 19 miljoen euro nieuwe 
investeringen. Tegelijk slaagden we 
erin om onze leninglast met 5 miljoen 
euro te laten dalen, waarbij we de pas 
opgenomen lening van 2 miljoen euro, 
voor de verbouwing van de Sanderus 
zaal, al in rekening brengen. Aan het 
eind van de legislatuur zal de schuld 
per inwoner nog 611 euro bedragen, 
terwijl het Vlaams gemiddelde ruim 
50 procent hoger zal liggen. Een schit-
terend resultaat dus.

Dossier gemeentefusie
Een gemeentefusie komt er tijdens deze bestuursperiode niet meer voor Affligem. In een volgende 
bestuursperiode kan de fusiediscussie echter altijd opnieuw op tafel komen.

N-VA Affligem wil alleszins dat onze gemeente zo lang 
mogelijk zelfstandig blijft. Als er toch een fusie moet komen, 
dan moeten àlle opties rustig en objectief bekeken worden 
en moeten de inwoners maximale inspraak krijgen. In onze 
lopende bevraging kan u trouwens ook over dit onderwerp 
nog steeds uw eerste buikgevoel kwijt. Invullen kan nog tot 

21 januari op www.n-va.be/affligem. U kan er trouwens nog 
steeds een mooie prijs mee winnen.

In een volgend huis-aan-huisblad komen we zeker terug op 
enkele bevindingen van onze bevraging. Hieronder alvast wat 
recente cijfervergelijkingen met de buurgemeenten.

Parameter Uitgedrukt in Affligem Liedekerke Ternat Roosdaal Denderleeuw Aalst Asse
Aanvullende personenbelasting % 7,0 7,8 6,9 7,5 7,0 7,5 6,0
Opcentiemen Onroerende Voorheffing % 1 250 1 650 1 275 1 050 1 300 1 500 950
Gemiddeld inkomen per inwoner € 20 130 18 167 20 614 19 906 18 325 18 142 19 146
Schuld per inwoner € 721 1 388 1 007 765 186 752 1 872
Leefloners per 1000 inw. 1 4,9 1,3 1,3 4,9 6,6 6

N-VA Affligem wenst 
u een gelukkig 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Affligem wenst u fijne feestdagen!
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Uitvaartpaviljoen kerkhof Hekelgem
Op 1 november werd het uitvaartpaviljoen op het kerkhof van 
Hekelgem eindelijk in gebruik genomen. 

“Er werd geopteerd om een nieuwe, lichte dakstructuur te plaatsen op de 
bestaande betonnen constructie, in de vorm van een zeilstructuur. De bouw 
van het uitvaartpaviljoen in Hekelgem is een dossier dat ik erfde uit de vorige 
bestuursperiode. De werken hebben jaren stilgelegen wegens een dispuut met  
een aannemer. De gemeente werd uiteindelijk in het gelijk gesteld”, aldus  
Guy Uyttersprot, schepen van Begraafplaatsen.

Nieuwe brug aan stuw in Teralfene 
in 2021
In het kader van de vernieuwing van verouderde sluizen  
en stuwen op de Dender zal het sas ter hoogte van de Jean-
Baptist Callebautstraat in Teralfene rond 2021 verdwijnen. 
De nieuwe stuwen ter hoogte van Erembodegem en 
Denderleeuw (Kasteelstraat) zijn immers voldoende om  
de waterspiegel van de Dender te regelen.

Schepen van Openbare Werken Guy Uyttersprot: “Het 
waterpeil tussen de huidige stuw in Teralfene tot de stuw in 
Denderleeuw zal zelfs 56 centimeter lager zijn. Goed nieuws 
dus voor de bewoners van de overstromingsgevoelige straten in 
Teralfene. Verder komt er ook een nieuwe brug. 

In samenspraak met Waterwegen en Zeekanaal opteerden de 
gemeentebesturen van Affligem en Denderleeuw opnieuw voor 
een eenvaksbrug met nu langs beide zijden een breed voetpad 
én fietspad.” Het definitief ontwerp wordt verwacht in de loop 
van komend jaar. De aanbesteding is voorzien eind 2018. De 
realisatie volgt rond 2021. Het sas van Teralfene kan immers 
pas worden afgebroken na het vernieuwen van het sas in 
Denderleeuw. Ook moeten tussen beide nieuwe sluizen eerst de 
waterbodem worden verdiept en de oevers aangepast.

Kinderen Affligemse scholen planten 
bosrand
Op 16 en 17 november hebben de kinderen van het eerste 
en tweede leerjaar van de Affligemse scholen in totaal 
600 struiken aangeplant in het GNOP (gemeentelijk 
natuurontwikkelingsproject) van de Koudenbergbeekvallei 
(Bleregemse bossen). 

Milieuschepen Bert De Roeck: “Vanuit natuurbeheer leek het 
wenselijk om op de grote weide van Het Hof een bosrand aan te 
planten als overgang tussen weide en bos. Op het scholenoverleg 
hebben we dan ook voorgesteld om deze aanplant te realiseren met 
medewerking van alle Affligemse scholen.” Uiteindelijk werd een 
heel dagprogramma uitgewerkt. Naast het planten van de struiken 
konden de kinderen nog kennismaken met het werk van de imker en 
werden ze begeleid bij het maken van een bijenhotel. Een verkennende 
wandeling door het prachtige natuurgebied en een vertel- en spelsessie 
werden eveneens enthousiast onthaald. Voor de 294 kinderen werd  
het een dag om nooit meer te vergeten. Schepen Bert De Roeck:  
“Dit initiatief willen we tweejaarlijks herhalen, zodat alle kinderen uit 
de eerste graad de kans krijgen om eens een dag in ons natuurgebied 
door te brengen. Ik bedank alvast allen die dit mee mogelijk hebben 
gemaakt voor hun inbreng en inzet. Op naar de volgende editie!”

Verbeteringswerken JB Callebautstraat
Midden januari 2018 starten verbeteringswerken aan de JB 
Callebautstraat. In het stuk tussen de spoorwegbrug en de  
Daalstraat worden voetpaden, boordstenen en asfalt vernieuwd. 

Het verkeersplateau wordt opgebroken en de parkeervakken worden opnieuw 
geschilderd. De kostprijs voor deze werken bedraagt 185 615,82 euro.

  Guy Uyttersprot, schepen van Open-
bare Werken en Mobiliteit.

  De Affligemse kinderen plantten samen met 
schepen van Milieu Bert De Roeck een bosrand.
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Dieren verdienen een rustige jaarovergang
Op initiatief van schepen van Dierenwelzijn Belinda 
Everaert lanceerde de gemeente in december een 
ontradingsactie rond het gebruik van vuurwerk 
tijdens de eindejaarsfeesten: ‘Affligem feest zonder 
vuurwerk! Knal 2018 veilig in!’.

“Vuurwerk kan dan wel feestelijk en mooi zijn, het weegt niet 
op tegen de risico’s. Elk jaar worden dieren nutteloos opgejaagd, 
lopen ze verloren, verwonden ze zich of veroorzaken ze 
ongevallen. Soms moet een dier helaas zelfs het leven laten. Ook 
mensen kunnen verbrand of verminkt raken door vuurwerk. 
Bovendien betaal je als particulier veel geld voor die paar 
amateuristische flitsen. Met dat geld kan je beter in de stad gaan 
kijken naar een veilig, mooi en lang vuurwerkspektakel. Of je 
kan thuis een extra flesje bubbels laten knallen”, verduidelijkt 
Belinda.

Vuurwerkverbod
“We wilden nog eens extra benadrukken dat er in onze gemeente 
een algemeen vuurwerkverbod geldt. Om iedereen te bereiken 
en aan het verbod te herinneren, werden alle gemeentelijke 
communicatiekanalen ingezet. In de openbare gebouwen en 

bij de lokale handelaars werden affiches opgehangen. Om 
de campagne extra kracht bij te zetten werd ook aan het 
politiecollege gevraagd om het verbod te handhaven voor zover 
de prioritaire interventies dat toelaten.”

Eindelijk geboortebos 
De gemeente kon onlangs een nieuw perceel 
weideland van 1,55 hectare aankopen in het 
natuurgebied van de Koudenbergbeekvallei.

Milieuschepen Bert De Roeck verduidelijkt: “Samen met 
de milieuraad zochten we al jaren naar een geschikte locatie 
om een echt geboortebos aan te planten. Ik ben dan ook 
zeer verheugd dat we dit weiland konden verwerven. Het is 
makkelijk bereikbaar en sluit aan bij percelen nieuw bos: de 
ligging is dus perfect. We zullen minstens vijf jaar kunnen 
aanplanten en streven ernaar te kunnen starten eind 2018.
Voor de aankoop kan de gemeente rekenen op subsidies van 
het Agentschap Natuur en Bos.”

We kochten iets tevoren nog twee andere percelen in de 
omgeving, deels met subsidies van de provincie Vlaams-
Brabant. Zo komt het totale eigendom van de gemeente in het natuurgebied op 12 hectare.

  Ook Modest, onze mascotte, viert graag de jaarovergang zonder stress. 
Vorig jaar kocht de N-VA het traditionele biggetje op de Sint-Antoni-
usviering in Essene. Dierenwelzijn is voor de N-VA belangrijk. Modest 
prijkt hier op een foto met schepen Belinda Everaert, minister Ben 
Weyts en OCMW-raadslid Marlon Grobben.

  Affligem krijgt binnenkort een geboortebos.

Nieuwjaarsreceptie
VRIJDAG

26 januari
Vanaf 19 uur 

Toespraak van de  

minister om 20 uur

Toegang gratis

Nieuw gemeentehuis Ternat - Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat
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  Duogesprek met Kamerlid Kristien Van 
Vaerenbergh en minister Jan Jambon



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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 wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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
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