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Lekker gezond
vruchtensap
Niets zo lekker als een stuk fruit uit
eigen tuin. Bovendien zijn de bloesems van fruitbomen een ideale voedingsbodem voor de bedreigde bijtjes.
Volgens schepen van Leefmilieu Bert
De Roeck is dat één van de redenen
waarom we een subsidiereglement
goedkeurden voor de aanplanting van
bomen buiten de bouwzone.
Affligem is immers een bij-vriendelijke gemeente.
Meestal kan je al het fruit niet zelf
opeten, zeker wanneer de oogst
geslaagd is. Daarom voerde onze
schepen de fruitpersdagen in, een
gesmaakt initiatief dat afwisselend in
Affligem of in Aalst doorgaat. Dit jaar
beslisten we om de twee persdagen
te spreiden met zes weken tussentijd,
namelijk op zaterdag 10 september
en op zaterdag 22 oktober aan de
grote parking van de Bellekouter.
Dat geeft zowel de bezitters van
vroeg als van laat fruit de kans om
hun vruchten om te laten zetten in
overheerlijk vruchtensap. Het sap is
UHT-behandeld en kan makkelijk een
jaar bewaard worden.

Schepenen Bert De Roeck, Guy
Uyttersprot, Belinda Everaert en
gemeenteraadslid Elke Van den
Winckel bij de fruitpers.

N-VA wil geen overhaaste invoering zone 30
Op de gemeenteraad van september raakte een voorstel tot uitbreiding van de zone 30
in de dorpskernen van Essene en Teralfene niet goedgekeurd. Ook de N-VA steunde
het voorstel niet. N-VA Affligem wil een loyale coalitiepartner blijven van de Lijst van
de Burgemeester, maar wij vonden dat dit dossier onvoldoende uitgepraat was om in
de huidige vorm aan de gemeenteraad voor te leggen.
of regelgevende beslissingen moeten
volgens ons worden getoetst aan een
actueel mobiliteitsplan. Daarom
dringen wij al geruime tijd aan op een
nieuw mobiliteitsplan.

N-VA Affligem is niet tegen de uitbreiding
van de zones 30. Maar het voorstel van de
burgemeester was volgens ons te verregaand, mager onderbouwd en het kwam
zonder voldoende overleg tot stand.
De redenen waarom we het voorstel van de
burgemeester niet hebben gesteund zijn de
volgende:

•

In dit plan zou het volledige grond
gebied van Teralfene en het grootste
deel van Essene binnen de zone 30
vallen. Die uitbreiding ging ons te ver.

•

Het dossier bevatte geen cijfermateriaal over uitgevoerde snelheidscontroles, gemeten snelheden, ongevallens
tatistieken, enzovoort. Wij vragen
eerst doorgedreven controles op de
naleving van de bestaande regels,
alvorens strengere regels in te voeren.

•

Het huidige gemeentelijk mobiliteitsplan dateert van 2002 en is achterhaald. Belangrijke verkeerstechnische
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•

Verschillende studies wijzen uit dat
het plaatsen van zone 30-borden,
zonder de herinrichting van de omgeving (weg, voetpad, beplanting), geen
snelheidsverlagend effect heeft op het
rijgedrag van bestuurders. Beide dienen samen bekeken en uitgevoerd te
worden om tot het gewenste resultaat
te komen.

•

Het dossier werd vooraf weliswaar
besproken in het gemeentelijk veiligheidsoverleg, een orgaan dat veiligheidskwesties bespreekt tussen de
verschillende veiligheidsdiensten en
de burgemeester, maar voor niet-acute situaties kan dit overleg volgens
ons geenszins in de plaats van het
schepencollege treden.
De zone 30 had
volgens de plannen
van de burgemees
ter bijna in heel
Teralfene moeten
gelden, zoals hier
in de Groeneweg.
Gemeenteraads
leden Jonas Van
Vaerenbergh en
Elke Van den
Winckel zien liever
geen overhaaste
plannen voor
uitbreiding van de
zones 30.
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Nieuwe voetpaden in vijf straten

Nieuw gemeentelijk registratiesysteem operationeel

In vijf straten leggen we nieuwe voetpaden aan, goed voor een investering van bijna 300 000 euro. Begin augustus startten de
werken in de wijk De Mattein in Hekelgem (zone Fosselstraat tot Zegershof).
“De voetpaden in De Mattein liggen er sinds de jaren 70. Een opknapbeurt was dringend nodig. Op heel wat plaatsen zijn er verzakkingen
in de betondallen die toen werden gebruikt. Die worden nu allemaal opgebroken
en verwijderd. In de plaats komen betonnen klinkers. De verzakte boordstenen
worden eveneens opgetrokken,” zegt schepen van Openbare Werken Guy
Uyttersprot.
Voorts komen er nieuwe voetpaden in de Paddeputstraat in Essene en in delen
van de Krommaartweg, van de Driesstraat in Teralfene en van de Kapruinweg in
Hekelgem.
Schepen Guy Uyttersprot bij de aanleg van de nieuwe voetpaden voor wijk
De Mattein.

Drie veilige oversteekplaatsen op de Brusselbaan
Het Vlaams Gewest heeft begin september drie veilige oversteekplaatsen aangelegd op de Brusselbaan (N9) in Affligem. De ingreep kwam er op vraag van
de Fietsersbond en het gemeentebestuur. De nieuwe oversteekplaatsen werden
aangelegd ter hoogte van de Domentstraat, de Leenweg en de Molenberg.
“We waren al langer vragende partij van een betere verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van de N9”, zegt schepen van Mobiliteit Guy Uyttersprot. “Ter
hoogte van de Domentstraat opteerde men voor de aanleg van een duidelijk en
comfortabeler rustpunt ter hoogte van de bushalte. Aan de Molenberg stelde
zich een probleem van zichtbaarheid omdat het kruispunt in een bocht ligt.
Hier komt de oversteekplaats net voorbij de bushalte zodat we voldoende afstand houden op de bocht. Aan de Leenweg tenslotte wordt een dubbele oversteekplaats aangelegd.”

Nieuwe asfaltlaag in
Kortenbos en Langestraat
Uw gemeentebestuur maakt 115 000 euro vrij om volgende
wegen te herstellen:
• de Kortenbos in Hekelgem vanaf wijk De Kavee tot aan
de eerste verkeersdrempel,
• de Langestraat in Hekelgem vanaf De Nieuwe Kassei
tot aan de Domentstraat.
Deze wegen liggen er heel slecht bij en vroegen dus om
dringend herstel. De werken voorzien in het afschrapen en
herasfalteren van de toplaag van het wegdek. De werken
starten midden oktober en zouden ongeveer een maand
duren.

affligem@n-va.be
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Na een geslaagde testperiode tijdens de zomermaanden werd het
nieuwe online registratiesysteem voor activiteiten officieel in
gebruik genomen. De registratie en automatische facturatie van
de buitenschoolse kinderopvang beet op 1 september de spits af.
“Verandering vraagt altijd tijd en aanpassing maar al bij al
verliep de opstart vrij vlot, mede dankzij de medewerking van
de begeleiders, het gemeentepersoneel en de scholen zelf”, zegt
schepen voor ICT en communicatie Belinda Everaert.

De voorbereidingen voor de implementatie van de tweede fase
zijn momenteel volop aan de gang. “Vanaf maandag 9 januari
2017 kan je via het nieuwe systeem ook online inschrijven voor
activiteiten, een zaal huren of een evenement aanvragen. Later
dit jaar worden er nog testmomenten gepland voor alle inwoners
en verenigingen zodat ook zij klaar zijn voor het nieuwe systeem”, aldus Belinda Everaert.

N-VA Affligem blijft ijveren voor meer camera’s
N-VA Affligem is uiteraard zeer begaan met uw veiligheid. Of het nu gaat over verkeersveiligheid, inbraakbeveiliging of de aanpak
van criminaliteit, alle maatregelen die uw veiligheid ten goede komen zijn prioritair voor onze partij.
De N-VA is al langer vragende partij voor efficiëntere controles op de bestaande regelgeving. Zo pleiten we al jaren voor de plaatsing
van ANPR-camera’s (camera’s met nummerplaatherkenning).
De recente aankoop van een mobiele ANPR-camera door onze politiezone TARL vinden we een zéér goede zaak. Elke veiligheidsexpert
of ervaringsdeskundige zal echter beamen dat een aanvulling met vaste camera’s op strategische plaatsen een absolute noodzaak is om
tot een homogeen veiligheidsplan te komen.
N-VA Affligem blijft daarom aandringen op vaste camera’s aan het open afrittencomplex van de E40 in de Bellestraat. Volgens gemeente- en
politieraadslid Elke Van den Winckel staat hiervoor 900 000 euro budget open
bij de politiezone. En in de gemeentelijke meerjarenplanning is hiervoor volgens
schepen van Financiën Bert De Roeck 100 000 euro voorzien.
Als na evaluatie blijkt dat deze vaste camera’s bijdragen aan uw veiligheid,
kunnen we het systeem uitbreiden naar andere in- en uitvalswegen binnen de
gemeente en de TARL-zone.

Nieuwe oversteekplaats op de Brusselbaan ter
hoogte van de Molenberg.

Seniorenfeest
Maandag 26 september was een dag waar
veel senioren van
onze gemeente naar
uitkeken. Ze kwamen
met 330 naar de zaal
Sanderus voor hun
jaarlijks feest. Bij de
ingang werden ze
begroet door schepenen Belinda Everaert
en Bert De Roeck. Na
het aperitief en middagmaal volgde een gesmaakt optreden
van Yves Seghers en draaide de huis-DJ Anjo kaskrakers van
toen.

Gemeenteraadslid Elke Van den Winckel en
schepen Bert De Roeck stellen dat er voldoende
budget voorhanden is voor het plaatsen van vaste
camera’s aan het op- en afrittencomplex van de
E40 in de Bellestraat.

“Wij beseffen volkomen dat we met de N-VA niet alleen de bestuursmeerderheid
in Affligem vormen en dat onze coalitiepartner CD&V tegen ieder gebruik
van camera’s is. Wij zullen deze maatregel echter op tafel blijven leggen”, aldus
Elke en Bert. “Daarom hebben we met de N-VA intussen een eigen werkgroep
Veiligheid opgericht, onder leiding van onze drie schepenen. De werkgroep is
belast met de uitwerking van een concreet voorstel voor het plaatsen van vaste
camera’s op het Affligems grondgebied.”

Hopdag
Het wordt intussen een jaarlijkse traditie: de Hopdag.
Onze gemeente wil graag de rijke geschiedenis van
de hopteelt in onze streek in de verf blijven zetten.
Ook dit jaar vonden velen op zaterdag 10 september
de weg naar de Abdijstraat voor een programma met
tal van begeleide wandelingen en standjes met oude
ambachten, streekproducten, en animatie.
Schepenen Belinda Everaert, Guy Uyttersprot
en Bert De Roeck op de Hopdag.

www.n-va.be/affligem
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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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