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Bezoek aan
Woonzorgcentrum
Tijdens de eindejaarsperiode
bracht N-VA Affligem de bewoners van het woonzorgcentrum
een bezoekje in hun nieuwe thuis.
Een daar hoorde uiteraard een
passende attentie bij.

KIPPEN
FESTIJN
vrijdag 3 maart 2017 vanaf
18u00
zaterdag 4 maart 2017 vana
f 18u00

HOOFDSOEP
GE
DESS RECHT
ERT

€17

KIP AAN ‘T SPIT

Op het menu: kip aan ‘t spit
met gebakken aardappelen en gro
enten
Dirk Van Sompel, Elke Van
den Winckel, schepenen Belinda
Everaert en Guy Uyttersprot,
Marlon Grobben, schepen Bert
De Roeck en Gunther Van den
Broeck in het nieuwe woonzorgcentrum.

Gemeentelijke cultuurzaal
Sanderus Bellekouter
Geertruidebaan, 1790 Affligem
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Affligem haalt heel wat subsidies binnen
GNOP Affligem krijgt 84 400 euro
subsidie

Ook 256 000 euro subsidie voor
Toerisme Vlaams-Brabant

De gemeente krijgt voor aankopen
en inrichting in het gemeentelijk
natuurontwikkelingsproject (GNOP) van
de Koudenbergbeekvallei een subsidie
van 84 400 euro. “Ik ben verheugd dat
de hogere overheid het belangrijke
natuurlandschap van het GNOP naar
waarde weet te schatten en ons steunt in
de verwerving en inrichting van percelen.
Eerder mochten we al tweemaal een
subsidie van 20 000 euro ontvangen.
Dankzij deze nieuwe subsidie kunnen
we verder werken aan de uitbouw van dit
waardevol natuurgebied.”, zegt schepen
van Milieu en Financiën Bert De Roeck.

In samenwerking met de dienst
Toerisme Oost-Vlaanderen werd
nog een belangrijk dossier voor onze
streekontwikkeling ingediend. Minister
Ben Weyts (N-VA) kende de subsidie
toe voor de ontwikkeling van een
wandelknooppuntennetwerk.

‘Erembald – Kravaal’ krijgt 300 000
euro subsidie
In juni 2016 diende het
samenwerkingsproject ‘Erembald-

Kravaal’ een subsidiedossier in met als
doel de landschappelijke kwaliteiten en
de toeristisch recreatieve beleving binnen
het gebied verder te ontwikkelen. Het
10 800 hectare groot gebied strekt zich
uit over de gemeenten Aalst, Affligem,
Asse en Opwijk. Schepen Bert De Roeck,
die Affligem vertegenwoordigt in de
stuurgroep van het project: “Er zal een
bovenlokale visie voor het volledig
gebied worden uitgetekend en het project
‘Erembald – Kravaal’ zal zorgen voor
de broodnodige afstemming tussen alle
lopende initiatieven binnen het gebied.”

Het volledige projectgebied
‘Erembald-Kravaal’ valt binnen dit
wandelknooppuntennetwerk.

Bert De Roeck,
schepen van Milieu
en Financiën

Provincie Vlaams-Brabant maakt
grachten proper in Affligem
In opdracht van de provincie Vlaams-Brabant worden de komende weken
oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd van de Bosbeek, Kerlemeersgracht,
Okeibeek, Geerbeek, Koudenbergbeek, Maaimeersbeek, Mansbroekgracht en
de Weimeersgracht.
“Allerlei ongewenste materialen en voorwerpen
die opstoppingen binnen de bedding van de
waterloop kunnen veroorzaken zullen bij deze
werken worden weggenomen”, meldt schepen
van Openbare Werken Guy Uyttersprot.
Guy Uyttersprot,
schepen van Openbare Werken

Vervoersregioraad Aalst moet nadenken over nieuwe mobiliteit
Aalst, Mechelen en de Westhoek werden door de Vlaamse Regering aangeduid als pilootregio voor het reorganiseren van het
openbaar vervoersaanbod. Schepen van Mobiliteit Guy Uyttersprot vertegenwoordigt Affligem in de Vervoersregioraad Aalst.
Het systeem waarbij iedere bewoner op afzienbare afstand een opstapplaats voor het openbaar vervoer vindt, is niet meer
houdbaar door de besparingen. In de toekomst gaat men uit van het principe van basisbereikbaarheid in functie van de vraag
van de gebruiker. “Het statuut van proefregio houdt in dat lokale besturen rechtstreeks in dialoog gaan met de Vlaamse overheid en hun agentschappen, zoals De Lijn, over de organisatie van het vervoersaanbod in onze regio”, zegt Guy Uyttersprot. De
vervoersregioraad Aalst moet tegen het najaar van 2017 een vervoersregioplan uittekenen.

affligem@n-va.be
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Sterke financiën
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Een greep uit de meest zichtbare investeringen
en hun geraamde kostprijs.

Het meerjarenplan en het budget voor 2017 werden goedgekeurd
op de gemeenteraad van 13 december 2016. Voor het vijfde jaar
op rij hoefden we geen nieuwe leningen op te nemen om onze
kosten te dragen, en dat ondanks de afschaffing van de asociale
huisvuilbelasting. We bespaarden vooral binnen de bevoegdheden
van onze schepenen Bert De Roeck en Belinda Everaert;
denk maar aan ons afvalbeleid, de aanbestedingen voor onze
verzekeringsportefeuille, kinderopvang, energie en brandstoffen,
kopieermachines en printers, en de nieuwe registratiesoftware.

Straten:

Voetpaden

Dankzij de geleverde inspanningen hebben we deze
bestuursperiode al voor 19 167 400 euro nieuwe investeringen
ingeschreven. De meeste daarvan zijn momenteel in voorbereiding
of in uitvoering door de dienst openbare werken, onder toezicht
van schepen Guy Uyttersprot.

Patrimonium

We investeren uiteraard niet alleen in openbaar domein of
patrimonium. Minstens even belangrijk is de ondersteuning van
onze scholen, jonge gezinnen, senioren, hulpbehoevenden, lokale
handel, sport- en cultuurverenigingen, enzovoort. Daarnaast
investeren we in het behoud en de verfraaiing van onze mooie
landschappen en ons erfgoed. Alles samen genomen investeren
we in een warme leefbare gemeenschap met een bruisend
verenigingsleven. Ook dat is de kracht van verandering.

Boekhoutstraat
Balleistraat
Dokkenstraat
Pastorijstraat/
Kruisweg
Volgens voetpadenplan

€ 2.460.000
€ 1.100.000
€ 942.000
€ 808.000

€ 1.300.000
(waarvan nog
€ 763.000 uit
te voeren)
zaal Sanderus
€ 2.075.000
Dienst bevolking € 478.000
Oude gemeen- € 120.000
tehuizen

Schepenen Bert De Roeck, Belinda Everaert en Guy Uyttersprot.

Tweede fase
registratiesysteem
operationeel
Sinds begin dit jaar kan u via het nieuwe online
registratiesysteem een zaal huren of u inschrijven
voor een activiteit, zoals deelname aan een sportkamp of de speelpleinwerking. Daar waar mogelijk
kan u ook meteen online betalen.
“De registratie en inschrijving voor de kinderopvang verloopt
ondertussen heel vlot. De facturatie gebeurt sinds november
ook volledig automatisch. Een hele verademing voor onze
medewerkers op de financiële dienst”, geeft Belinda Everaert,
schepen van ICT aan. “De aanvraag voor zaalverhuur loopt
nog even apart
van het nieuwe
evenementenloket. Maar ook dit
onderdeel is in
volle afwerking en
zal in de loop van
de maand maart
actief zijn.”

De Affligemse ondernemer, zoveel meer!
De werkgroep “’t Huis van de Kommersant” organiseert
jaarlijks onder impuls van de bevoegde schepen Belinda
Everaert meerdere acties ter bevordering van de lokale economie. Om deze acties extra in de verf te zetten, werden op
de voorbije Affligem Kermist om het uur tientallen lichtjes
uitgedeeld ter ondersteuning van de nieuwe slogan ‘Steek je
licht op bij je lokale handelaar!’.
“Affligem telt ongelooflijk veel handelaars en ondernemers
die naast de hoge kwaliteit van hun product of dienst ook een
uitmuntende service bieden aan een heel schappelijke prijs. Inwoners staan er te weinig bij stil dat je voor heel wat zaken niet
buiten Affligem hoeft te gaan. Via onze nieuwe actie willen
we hier extra de aandacht op vestigen”, zegt Belinda Everaert,
schepen van Lokale Economie.

Belinda Everaert,
schepen van Lokale
Economie

www.n-va.be/affligem

De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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