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VLAANDEREN FEEST!
De gemeentelijke 11 juliviering vindt dit 
jaar plaats op zondag 3 juli. Vanaf 17 uur 
kan je op de Bellekoutersite terecht voor 
de muzikale optocht en de guldensporen-
worp. Tussen de muzikale optredens door 
volgt rond 19 uur de 11 julitoespraak door 
schepen van Vlaamse Aangelegenheden 
Belinda Everaert.

Net als alle andere N-VA-afdelingen hield ook onze afdeling de voorbije weken be-
stuursverkiezingen. Graag stellen wij u ons nieuw bestuur voor de volgende drie jaar 
voor: 
V.l.n.r.: Guy Van Der Veken, Guy Uyttersprot (schepen), Manuela Popescu (verantwoor-
delijke jongerenwerking), Kristof Van Langenhove, René Van Den Bossche, Rudi Van 
Keymolen, Dirk Van Sompel, Jonas Van Vaerenbergh (gemeenteraadslid), Bert De Roeck 
(schepen / ledenverantwoordelijke), Nestor Roseleth, Belinda Everaert (schepen), Greet De 
Vuyst (organisatieverantwoordelijke), Marlon Grobben (OCMW-raadslid), Elke Van den 
Winckel (gemeenteraadslid), Danielle Arijs (penningmeester), Martine De Bruecker, Jelle 
Stassijns (ondervoorzitter / communicatieverantwoordelijke), Gunther Van den Broeck 
(OCMW-raadslid / secretaris / sociale media), Frank Van Gool (voorzitter), Cris Van Vae-
renbergh (materiaalverantwoordelijke), Robin Suls (ontbreken op de foto: Katrijn Baetens, 
Lucienne Vanderburght).

Nieuw bestuur voor N-VA Affligem

Laat jouw leeuw klau-
wen op 11 juli!
We roepen alle inwoners op om te vlaggen 
en zo het straatbeeld een feestelijk en 
Vlaams karakter te geven. Laat jouw leeuw 
ook klauwen op 11 juli! Onze mandata-
rissen en bestuur zetten je graag in de 
bloemetjes.

Gemeente voert taalbeleidsplan in

Affligem kende de laatste jaren een gevoelige toename van anderstaligen. Deze 
mensen zijn hier uiteraard welkom. Wij vragen hen evenwel om onze taal te leren en 
te gebruiken. 

“De gemeente organiseert samen met de Vlaamse Overheid tal van initiatieven om 
deze nieuwe inwoners te integreren. Onze taal leren, is een noodzakelijke eerste stap 
om hierin te slagen”, zegt Belinda Everaert, schepen van Vlaamse Aangelegenheden. 
“In de tweede helft van dit jaar voeren we een gemeentelijk taalbeleidsplan in. Dat is 
noodzakelijk om het Vlaamse karakter van onze gemeente te vrijwaren.”
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Het gemeentebestuur van Affligem zal de trage wegen opnieuw 
voor iedereen vlot toegankelijk maken. Deze veldwegjes worden 
vaak gebruikt door wandelaars, fietsers, paardrijders, maar ze 
vormen bovenal het antwoord op de steeds toenemende vraag 
naar verkeersveilige verbindingen naar school, sporthal, jeugd-
beweging, gemeentehuis, … Onder begeleiding van de provincie 
Vlaams-Brabant wordt gestart met de opmaak van een trage 
wegenplan dat in juni 2017 klaar zal zijn. 

“Sommige trage wegen zijn goed toegankelijk en worden veel 
gebruikt. Andere zijn opgegaan in een tuin of oprit, of zijn vol-
ledig overgroeid. Van nog andere is zelfs geen spoor meer te be-
kennen”, zegt schepen van Openbare Werken Guy Uyttersprot 
(N-VA). “We willen met dit plan rekening houden met heel wat 
zaken zoals de staat, de mogelijke toekomstige functie en het 
belang van elke weg, de ervaring van de inwoners en andere 
belanghebbenden, enzovoort. Ons voorstel kon begin mei alvast 
rekenen op de steun van de voltallige gemeenteraad.”

Op voorstel van onze schepenen van 
Leefmilieu en Openbare Werken, Bert 
De Roeck en Guy Uyttersprot, zal de 
gemeente eindelijk het bermdecreet 
toepassen en zo de biodiversiteit in onze 
gemeente een handje toesteken. 

Onze gemeente beschikt niet over de 
gepaste (dure) machine om de bermen 
te maaien en tegelijk het maaisel af te 
voeren. Daarom zal de gemeente in 
2016 het maaien van de wegbermen 
uitbesteden. In geval van mogelijke 
veiligheidsproblemen zullen we extra 
maaibeurten uitvoeren in eigen beheer, 
bijvoorbeeld bij beperkte zichtbaarheid 

op drukke kruispunten”, zegt schepen 
van Openbare Werken Guy Uyttersprot.

Het bermdecreet (in voege sinds 1985) 
bepaalt onder andere dat de wegbermen 
pas een eerste keer mogen gemaaid 
worden na 15 juni, een tweede maaibeurt 
mag na 15 september. Het maaisel dient 
afgevoerd waardoor de grond verarmt 
en een goede voedingsbodem wordt voor 
wilde bloemen terwijl onkruid en grassen 
minder kans krijgen om te woekeren. En 
daar doen de bijtjes en andere insecten 
dan weer hun voordeel mee. 

Bermdecreet eindelijk toegepast

Nieuwe toekomst 
voor trage wegen

‘On’kruidbestrijding

Sinds januari 2015 is het voor openbare besturen verboden pesticiden te 
gebruiken. Zo werden we verplicht op zoek te gaan naar milieuvriendelijke 
alternatieven. We kwamen tot de bevinding dat er niet één zaligmakende 
methode is om ‘on’kruid te verwijderen. Naast het manueel verwijderen en 
verbranden, zullen we deze zomer gebruik maken van heet water en stoom. 

De gemeente kocht daarvoor een geluidsarme multifunctionele 
aanhangwagen aan die eveneens inzetbaar is voor allerhande reinigings- en 
desinfectiewerken. Dit toestel zal de gemeentearbeiders toelaten om zo goed 
mogelijk de chemische onkruidbestrijding te vervangen, maar we moeten 
ook beseffen dat iets meer ‘on’kruid in het straatbeeld in de toekomst 
onvermijdelijk wordt. 

Schepenen Belinda Everaert, Guy Uyttersprot 
en Bert De Roeck bij de nieuwe aanhangwagen.
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Het afvalbeleid werd op initiatief van schepen van Leefmilieu en Financiën Bert De Roeck grondig bijgestuurd en overgedragen aan 
ILvA. Dit bezorgde de gemeente een jaarlijkse besparing van 580.000 euro en liet toe om de forfaitaire huisvuilbelasting van 50 euro 
per gezin af te schaffen. Dankzij N-VA Affligem betaalde u deze belasting in 2015 voor de laatste keer; dat is de kracht van verandering!

Ook uit de recent gepubliceerde afvalcijfers van ILvA blijkt dat Affligem het heel goed doet: 

• restafval: van 200 
kg/inwoner in 2013 naar 
slechts 111kg in 2015, 
ver beneden het Vlaams 
gemiddelde van 149 kg

• alle fracties samen: 
van 645 kg/inwoner in 2013 
naar 373 kg, opvallend lager 
dan het Vlaams gemiddelde 
van 491 kg

De nieuwe Affligemse webwinkel zal op 1 september 2016 operationeel zijn. Tijdens de zomervakantie wordt een testperiode ingelast 
zodat de registratie en facturatie voor buitenschoolse kinderopvang vlot verloopt bij de start van het nieuwe schooljaar. Op 23 juni 
om 20 uur wordt bovendien een infomoment georganiseerd om betrokken inwoners wegwijs te maken en te helpen waar nodig. 
De inschrijving voor andere gemeentelijke activiteiten, zaalreservaties, evenementenloket en dergelijke worden aansluitend in 
verschillende fases opgestart.

“De implementatie van deze nieuwe software betekent een heel grote stap in de verdere digitalisering en vereenvoudiging van 
administratieve taken binnen onze gemeente. Maar ook onze inwoners zullen veel gemakkelijker en sneller kunnen registreren en hun 
dossier opvolgen”, aldus schepen van ICT en Communicatie, Belinda Everaert. “Heel wat medewerkers van zowat alle gemeentelijke 
diensten hebben de voorbije maanden hard gewerkt om dit te realiseren. Het is aangenaam om vast te stellen hoe positief iedereen 
achter dit project staat. Een gemeende dankjewel is hier dan ook meer dan gepast.”

Na initiatief van Vlaams minister Muyters 
krijgt nu ook Affligem eindelijk haar eigen 
Finse piste. We stellen vast dat steeds meer 
mensen op individuele basis aan sport 
willen doen. Deze Finse piste vult de reële 
behoefte in voor zowel de getrainde als de 
startende loper. 

De piste van 800 meter lang en 1,50 meter 
breed wordt volledig in eigen beheer gelegd. 
Voor de afboording worden kantplanken in 
recuperatiemateriaal gebruikt en opgevuld 
met 20 cm houtsnippers. De verlichting 
plaatsen we in een volgende fase.

Niet enkel het milieu en de gemeentefinanciën werden beter van het nieuwe afvalbeleid, ook de milieubewuste inwoners gaan er 
financieel op vooruit.

N-VA Affligem scoort met afvalbeleid

Registreer u online voor Affligemse activiteiten

Finse piste weldra klaar

V.l.n.r.: gemeenteraadslid Jonas Van 
Vaerenbergh, ocmw-raadslid Marlon 
Grobben, schepenen Belinda Everaert, 
Guy Uyttersprot en Bert De Roeck

Affligem beste leerling van de ILvA groep

Affligemse jeugd krijgt 
skatepark 

Na jarenlang wachten krijgen de 
jongeren in Affligem dan toch hun 
eigen skatepark. Het gemeentebestuur 
koos in overleg met de jeugd voor de 
aanleg van een skatepark in beton. Op 
maandag 23 mei startte de aanleg van 
het skatepark op de Bellekoutersite 
(boven de trappen achteraan de grote 
parking). Tegen de zomervakantie 
zouden de werken afgerond moeten 
zijn.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
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20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen
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