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N-VA en Affligem.nu smelten samen

Heel wat bestuursleden van N-VA Affligem verwelkomen Affligem.nu. V.l.n.r.: Dirk Van Sompel, Tim t’Kint, Jelle Stassijns, Marlon
Grobben, Gunther Van den Broeck, Belinda Everaert, Guy Uyttersprot, Elke Van den Winckel, Bert De Roeck, Stijn Stassijns, Jonas
Van Vaerenbergh, Frank Van Gool, Guy Van Der Veken, Manuela Popescu en Cris Van Vaerenbergh.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen steeds dichterbij. Alle partijen zijn (stilletjes of niet) uit de
startblokken geschoten om hun lijsten samen te stellen en campagnes uit te werken. Bij ons is dat niet anders.
In dat kader én met genoegen melden wij u dat N-VA Affligem en Affligem.nu de handen in elkaar slaan.
Vlaams, landelijk en veilig Affligem

De N-VA zit samen met Lijst Burgemeester
in de meerderheid en heeft vijf gemeenteraadsleden en twee OCMW-raadsleden. Affligem.nu maakt deel uit van de
oppositie. Het gemeentedecreet maakt het
niet mogelijk om de fracties ook officieel
samen te voegen, maar de gemeenteraadsleden van Affligem.nu, Stijn Stassijns en
Tim t’Kint, zullen deel gaan uitmaken
van het N-VA-afdelingsbestuur en mee
samenwerken voor de resterende duur van
de legislatuur.
Fractieleider Stijn Stassijns verduidelijkt:
“Affligem.nu en de N-VA streven beiden
naar een Vlaams, landelijk en veilig Affligem met een grote betrokkenheid van
de inwoners bij het beleid. Bij de vorige

lokale verkiezingen hebben we ook een tijd
onderhandeld om samen naar de kiezer te
trekken maar toen bleek het water nog wat
te diep. Dat we nu de krachten bundelen
moet iedereen sterker maken.”

Voorzitterswissel

N-VA-afdelingsvoorzitter Frank Van
Gool is opgetogen: “Ik beschouwde het
al lang als mijn missie om de Vlaamsgezinde vleugel in Affligem opnieuw onder
één dak te brengen en ben erg blij dat we
daarin geslaagd zijn en dat we met een
sterke ploeg naar de verkiezingen van 2018
kunnen trekken. We gaan nu werk maken
van een programma dat tegemoet komt
aan de vragen van de Affligemse bevolking en onze lijst verder aanvullen met
gemotiveerde kandidaten.

Het is bij deze heugelijke gebeurtenis ook
het ideale moment om de voorzittersfakkel
door te geven aan onze huidige ondervoorzitter, Jelle Stassijns. Mijn houdbaarheidsdatum als voorzitter was bij de
vorige bestuursverkiezing eigenlijk al wat
overschreden want een derde voorzitterstermijn wordt bij N-VA maar bij uitzondering toegestaan, maar ik wou voor deze
belangrijke stap nog de voortrekker zijn.
Ik blijf uiteraard nog wel actief in het
afdelingsbestuur.” Jelle Stassijns, 38 jaar,
woont in Hekelgem en is als specialist handels- en economisch recht verbonden aan
de kamer- en senaatsfractie van de N-VA.
De nieuwe ondervoorzitter is Cris Van
Vaerenbergh uit Essene, leerkracht in een
middelbare school in Aalst.

VIER DE VLAAMSE FEESTDAG MET N-VA AFFLIGEM
Binnenkort vieren we weer onze Vlaamse Feestdag. De ideale dag
om ook in het straatbeeld te benadrukken dat Affligem inderdaad
een gastvrije maar toch ook een Vlaamse gemeente is. Naar jaarlijkse traditie rijden wij die dag dan ook de gemeente rond om de
vlaggen te tellen. Inwoners die hun leeuwenvlag uithangen zetten
we graag in de bloemetjes. Hang dus gerust het beest uit op 11 juli!
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Werken en werven in Affligem
Op het vlak van openbare werken zal er de komende weken en maanden
heel wat bewegen in onze gemeente. Schepen van Openbare werken,
Guy Uyttersprot, somt hieronder een aantal belangrijke werken op.
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Balleistraat in een nieuw kleedje

Op 6 juni 2017 startten officieel de wegen rioleringswerken in de Balleistraat.
Onlangs werd de muur aan de vrije
basisschool Sint-Jan dan ook afgebroken.
Zo werd alvast plaats gemaakt voor
een breder voetpad. Tijdens de werken
wordt een tijdelijke zoen- en vroemzone
aangelegd in de Potaardestraat ter
hoogte van de Langeweg. Alle ouders,
grootouders en kinderen worden dan
ook opgeroepen om de Langeweg als
toegangsweg naar de school te gebruiken.
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 asseien verdwijnen in de
K
Boekhoutstraat

Op 13 juni 2017 startten de weg- en
rioleringswerken in de Boekhoutstraat. De
(luidruchtige) kasseien zullen vervangen
worden door asfalt.
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Nieuw asfalt in vijf straten

In de Bruckersebaan in Essene werd het
asfalt vernieuwd. Ook de Kapruinweg in
Hekelgem kreeg een nieuwe asfaltlaag. In
deelgemeente Teralfene krijgen de Kleine

Heideweg (deel), Klapstraat (deel) en
Krekelweg medio september een nieuwe
toplaag.
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Wegwijs op de Bellekoutersite

Op de Bellekoutersite werden onlangs
105 nieuwe wegwijzers geplaatst.
Deze interne signalisatie zal ervoor
zorgen dat automobilisten, fietsers
en voetgangers beter hun weg zullen
vinden op de site. De grote parking
doet hierbij dan ook dienst als centraal
vertrekpunt. Er zijn maar liefst 21
faciliteiten gelegen op de Bellekoutersite
(o.a. politie, gemeentehuis, raadzaal,
ocmw, bibliotheek, sociaal huis, sporthal,
cultureel centrum Sanderus, Eendracht
Hekelgem, Finse piste, wielerpiste,…).
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De burelen van de dienst bevolking
worden vernieuwd en uitgebreid om de
Affligemse burger nog beter van dienst
te zijn.
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Sint-Antonius: N-VA redt varken!
Op 22 januari vond in Essene de 49ste Sint-Antoniusviering plaats. N-VA Affligem ziet deze plaatselijke folklore natuurlijk ook
graag voortbestaan en deed graag haar duit in het zakje bij de traditionele verkoop per opbod van offergaven (varkenskoppen,
pensen, boerenbroden, vlaaien,…). Daarbij sleepten we het traditionele (levende) biggetje in de wacht.
Schepen Belinda Everaert: “Als schepen van Dierenwelzijn kon ik niet toekijken hoe dat biggetje zou belanden in de handen van misschien wel de één of de andere vleesliefhebber van kwade wil. Gelukkig hebben we nog diezelfde dag binnen onze gemeentegrenzen
een warme nieuwe thuis gevonden voor het zeugje, dat we Modest hebben genoemd. Zo kan ik mee blijven waken over haar welzijn.”

affligem@n-va.be
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Cultuurzaal Sanderus: “Deels gemiste kans”
Al in 2014 was duidelijk dat de keuken van de Sanderuszaal, in gebruik sinds 2001 en ongelukkig ontworpen,
een grondige facelift nodig had. Om te voldoen aan de huidige regels rond voedselveiligheid was er eigenlijk
nood aan drie afgescheiden ruimtes: warme en koude keuken, afgescheiden van de afwasplaats. Tegelijk
stelden we ook vast dat de bar ongelukkig gelegen is en dat er een tekort aan sanitair is.
Budget volstaat niet

We schreven voor de verbeteringswerken een budget in van
125 000 euro. Al snel bleek dit ontoereikend waarna het werd
verhoogd tot 250 000 euro en vervolgens tot 440 000 euro.
Eind 2016 kwam het project in een stroomversnelling waarbij
duidelijk werd dat er nog heel wat meer aanpassingen zouden
moeten komen (ontvangstruimte, akoestiek, technieken, …).
Plots bleek een budget van meer dan 2 miljoen euro nodig en
werd er een ontwerpwedstrijd uitgeschreven.

Optie nieuwbouw nooit overwogen

Tegelijk met bovenbeschreven proces liep er een procedure
voor een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor
de Bellekoutersite. Dit plan moest zorgen voor een verdere
uitbreiding/ontwikkeling van de site. Nu is plots gebleken dat
een nieuwbouw in de zone aan de Bellestraat ook kan binnen dit

plan en dat dit ruimtelijk en stedenbouwkundig zelfs wenselijk
is. Deze optie werd binnen de werkgroep die de verbouwing
van de Sanderuszaal voorbereidde spijtig genoeg echter nooit
overwogen, bekeken of berekend.

Gemiste kans

N-VA Affligem heeft er alsnog op aangedrongen om deze
optie van nieuwbouw te verkiezen, maar onze coalitiepartner
vond dat we al te ver in het proces gevorderd waren om de
verbouwingsplannen op te bergen. Volgens de N-VA een gemiste
kans, want de voorziene kostprijs van de verbouwing is zeer
hoog. Zeker omdat de zaal steeds in gebruik zou blijven tijdens
de werken. In het scenario van een nieuwbouw hadden we
voor hetzelfde budget twee zalen in plaats van één. De oude
zaal had dan nadien een nieuwe bestemming kunnen krijgen.
Bijvoorbeeld als atelier voor de gemeentelijke werklieden.

Succesvolle kippenactie
De bedeling van 850 legkippen op zaterdag 13 mei verliep opnieuw vlekkeloos dankzij de inzet
van onze medewerkers en de leden van de milieuraad. De eerste kippenactie in Affligem was een
idee van onze milieuschepen Bert De Roeck: “Elke legkip kan tot 50 kg afval verwerken en omzetten in kakelverse eitjes.
Zo behalen we onze afvaldoelstellingen. En dat
doen we sinds de overdracht van ons afvalbeleid aan ILvA met onderscheiding.” Bij de eerste
kippenbedeling werden 950 kippen geleverd, de
verkoopprijs bleef dit jaar, 2 jaar later, ongewijzigd op 4 euro/kip en we konden nog eens 850
kippen bedelen aan 308 gezinnen. “Een succesvol en zeer gewaardeerd initiatief dat zeker een
vervolg mag krijgen in 2019”, besluit schepen
Bert De Roeck.

Opnieuw 20 000
euro subsidie voor
GNOP-gebied
Voor het derde jaar op rij mag de
gemeente uitkijken naar een subsidie
van 20 000 euro van de provincie als
ondersteuning van ons natuurbeleid.
Schepen van Milieu, Bert De Roeck:
“de subsidie gaat naar het behouden
van de natuur. We zullen dit bedrag
gebruiken voor de aankoop van percelen. Er lopen al onderhandelingen met
eigenaars die deze willen verkopen
aan de gemeente.”

www.n-va.be/affligem

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT
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Aantal
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+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.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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