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Veilig thuis in een welvarend Affligem

Blij met inkanteling  
 in N-VA 

Een jaar geleden maakten Affligem.nu en 
N-VA hun samenwerking bekend. Stijn 
Stassijns en Tim t’Kint voelen zich intussen 
thuis: “De combinatie van onze ‘vrijdenkers- 
mentaliteit’ en onze puur gemeentelijke 
insteek krijgen nu een nationale ruggen-
graat. We zijn heel goed ontvangen in het 
bestuur van N-VA Affligem en hadden het 
gevoel echt thuis te komen. We komen 
beiden uit de VU, dus echt nieuw was het 
allemaal niet. We zijn ook blij te kunnen 
wegen op het programma. We onderschrij-
ven uiteraard het veiligheids- en identiteits-
discours en daarnaast zullen onze thema’s 
(een goed communicerende gemeentelijke 
overheid, het behoud van onze landelijke 
gemeente en mobiliteit op maat van de 
gemeente) zeker hun plaats krijgen in het 
verkiezingsprogramma.

11 juli: hang het beest uit! 

Woensdag 11 juli vieren we de Vlaamse 
feestdag. We doen een warme oproep aan 
ál onze inwoners om die dag de leeuwen-
vlag uit te hangen. Zo tonen we in het 
straatbeeld dat in Affligem Vlamingen thuis 
zijn. Oude én nieuwe Vlamingen. Hier is het 
Nederlands de omgangstaal.

Zoals de vorige jaren zal het N-VA-bestuur 
die dag alle vlaggen in de gemeente tellen 
en de vlaggers persoonlijk bedanken.

Fractievoorzitter Elke Van den Winckel: 
“Die eis klinkt steeds luider. Nadat eind 
vorig jaar 33 burgemeesters uit de regio de 
vraag lanceerden, schaarden onder meer 
de provincieraad en een 15-tal gemeente- 
raden zich al achter deze eis. In de  
gemeenteraad van Affligem werd de motie 
nipt goedgekeurd: enkel de N-VA en een 
onafhankelijk raadslid stemden voor.”

“Sinds 2014 beschikt Halle-Vilvoorde 
al over een eigen parket, maar dat mist 
nog een aantal broodnodige middelen en 
personeelsleden. Eigen Nederlandstalige 
rechtbanken kwamen er echter niet.  
Dus gaan verdachten van misdrijven uit  
Halle-Vilvoorde nog steeds naar de recht-
bank in Brussel”, legt schepen van Vlaams 
Beleid Belinda Everaert uit.

Schepen van Juridische Zaken Bert De 
Roeck vult aan: “In Brussel mogen die  
verdachten dan kiezen om door een 
rechter van hun taalkeuze te worden 
beoordeeld. Bij de Franstalige afdeling is 
er echter méér kans op vertraging in de 
procedure, op een mildere bestraffing 
of op seponering. Dan is de keuze voor 
rechtspraak in het Frans, in plaats van het 
Nederlands, natuurlijk snel gemaakt. De 
cijfers bevestigen dat.”

“Het gevolg is meer straffeloosheid voor 
daders van misdrijven, ook bij misdrijven 
in Affligem. En dat is toch ontoelaatbaar. 
Zeer spijtig dan ook dat Open Vld en 
CD&V zich bij de stemming onthielden”, 
besluit gemeenteraadslid Jonas Van  
Vaerenbergh.

N-VA Affligem wenst u alvast  
een deugddoende vakantie!

Elke Van den Winckel, 
fractievoorzitter

Belinda Everaert,  
schepen van Vlaams Beleid

Bert De Roeck, schepen 
van Juridische Zaken

Jonas Van Vaerenbergh, 
gemeenteraadslid

Minder straffeloosheid  
in Affligem graag

N-VA vraagt eigen 
rechtbanken  
in Halle-Vilvoorde
De N-VA plaatste op de agenda  
van de gemeenteraad van april  
een motie die oproept om Halle- 
Vilvoorde eigen rechtbanken te 
geven.
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Affligem investeert fors in aanleg voetpaden
In 2018 investeert het gemeentebestuur van Affligem alvast 300 192 
euro voor de aanleg van voetpaden. 

“In de Bleregemstraat wordt aan de straatkant van huisnummer 83 tot 137 het voetpad 
vernieuwd tot aan de gevel of afsluiting. In de Klapstraat in Teralfene worden de onver-
harde stukken tussen de Eugeen Bosteelsstraat en de Portugeesstraat vervangen door 
een voetpad in klinkers. In het Zegershof in Hekelgem vervangen we de betondallen 
door klinkers en worden nieuwe kolken geplaatst. Bij alle projecten plaatsen we oprijd-
bare boordstenen”, aldus schepen van Openbare Werken Guy Uyttersprot.

Verder zullen ook de voetpaden in de wijk Bocht in Essene vernieuwd worden.  
De betondallen en boordstenen die werden aangelegd in de jaren ’70 zorgen voor heel 
wat verzakkingen en dus een voetpad in slechte staat. Er komen betonklinkers in de 
plaats. Eerst moeten de nutsmaatschappijen wel nog een aantal voorbereidende werken 
uitvoeren. De hinder voor de bewoners zal minimaal zijn. De werken startten begin 
juni en zouden in september afgerond moeten zijn.

Succesvolle derde  
‘Winkel je fit’-actie
Schepen van Lokale Economie Belinda Everaert nam 
in 2016 het initiatief voor de ‘Winkel je fit’-actie. “Na 
inspraak van enkele handelaars en tal van inwoners viel 
de keuze op een lenteactie waarbij de Affligemnaar op 
een gezonde manier onze lokale handelaars en hun  
producten beter kan leren kennen én daar prijzen mee 
kan winnen. Een mooie combinatie! Ik vond dat we 
daarbij onze eigen handelaars voor de volle honderd 
procent moesten ondersteunen, en werkte dan ook een 
format uit waarbij het volledige budget binnen Affli-
gem wordt besteed, ook de prijzenpot. Dit in tegen-
stelling tot bestaande vergelijkbare acties.” Tijdens het 
eerste weekend van de actie zaten heel wat handelaars 
al door de basisvoorraad stempelkaarten. Het stijgende 
succes van de actie werd zo in 2018 mooi verdergezet.

We hadden een winnaar!
Tijdens ons Kip&Vis-festijn in maart mochten de  
bezoekers raden welke jeugdfoto’s pasten bij onze  
bestuursleden. Mevrouw Jos De Jonghe uit Essene had 
het helemaal juist, en werd als winnares uitgeloot.  
Gemeenteraadslid Jonas Van Vaerenbergh en schepen 
Belinda Everaert mochten haar een genietmand met 
zuiderse producten overhandigen.

Week van de anderstalige klant
Het Nederlands beheersen is een belangrijke stap tot integratie in onze 
gemeente. Onze taal leren en vooral oefenen, is echter niet altijd even 
eenvoudig, zo blijkt. Daarom werd samen met de integratiedienst ook 
in 2018 gedurende de maand mei een ‘Week van de anderstalige klant’ 
georganiseerd, die dit jaar zelfs twee weken duurde om de oefenkansen te 
verhogen.

“Tal van handelaars en dienstverleners waren snel  
bereid om mee te werken aan een oefenparcours 
waarbij anderstalige cursisten Nederlands via enkele 
opdrachten hun al opgedane kennis in de praktijk 
konden omzetten. Het is voor een handelaar vaak een 
moeilijke, vooral commerciële keuze om een anders- 
talige klant al dan niet in het Nederlands aan te spre-
ken. Dankzij deze actie wordt de drempel voor beide  
partijen verlaagd”, geeft Belinda Everaert, schepen 
van Vlaams Beleid en Lokale Economie, aan.

Gemeenteraadslid Jonas Van Vaerenbergh 
en schepen Belinda Everaert overhandigden 
de winnares een genietmand.

Belinda Everaert, schepen 
van Lokale Economie

Guy Uyttersprot,  
schepen van Openbare Werken
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Openbare werken:  
de Verandering werkt!
Heel wat projecten werden de afgelopen maanden tot een goed einde ge-
bracht. In de maand mei werd de nieuwe toplaag aangebracht in Teralfene 
in de Balleistraat (stuk van de kerk tot de Bremtstraat) en ook in Hekelgem 
in de Boekhoutstraat. In de Jean-Baptist Callebautstraat werd de versleten 
bovenbouw volledig vernieuwd met een nieuwe asfaltlaag, werd een breed 
voetpad aangelegd en werden er duidelijke parkeerstroken aangebracht, 
die dienen als snelheidsremmers.

Vernieuwd Roofridderspad
Op zondag 6 mei wandelden 75 enthousiaste wandelaars het vernieuwde Roofridderspad in. De bekende wandeling werd 
hertekend, zodat deze nu voor 80 procent doorheen het GNOP natuurgebied van de Koudenbergbeekvallei loopt. De volledige 
wandeling is 6,2 kilometer lang en kan op verschillende plaatsen ingekort worden. De natste delen van het wandelpad werden 
uitgerust met vondelpaden, waardoor het Roofridderspad winter en zomer vlot bewandeld kan worden.

Schepen van Leefmilieu Bert De Roeck kon deze periode al 164 400 euro subsidies vastkrijgen voor 
aankopen en inrichtingswerken in het GNOP van de Koudenbergbeekvallei, waardoor deze uitbrei-
ding van de wandeling binnen het natuurgebied mogelijk werd. De schepen en de natuurgidsen gaven 
uitleg over de recente aankopen en realisaties en de bijzondere fauna en flora van het natuurgebied. 
Dankzij de gerealiseerde aankopen (ruim 6 hectare) tijdens deze bestuursperiode bezit de gemeente 
nu 12 hectare van dit prachtige natuurgebied tussen Doment en Bleregem. Zo hoeven onze inwoners 
niet ver te gaan om te genieten van een prachtig stukje ongerepte natuur.

Schepen van Openbare Werken Guy  
Uyttersprot in de vernieuwde Balleistraat.

Bert De Roeck,  
schepen van Leefmilieu

IJzersterke financiën
Bij aanvang van deze bestuursperiode was het voor 
schepen Bert De Roeck onmiddellijk duidelijk dat 
we sterk moesten ingrijpen om de gemeentefinanciën 
weer op het juiste spoor te krijgen. Anders konden 
we nog amper investeren in wegen, voetpaden of ons 
patrimonium. Een sociaal- en vrijetijdsbeleid zoals 
we dat nu kennen zou ook niet mogelijk geweest zijn.

Besparen zonder aan dienstverlening te raken
Door in ieder beleidsdomein te besparen, zonder aan de dienst- 
verlening te raken, slaagden we erin om tijdens deze bestuurs- 
periode voor ongeveer 25,6 miljoen euro aan investeringen in te 
schrijven. Pas eind 2017 moesten we voor de eerste (en enige!) keer 
een lening van 2 miljoen euro opnemen, die nodig was voor de 
verbouwing van de Sanderus-zaal. Zo bouwen we onze schulden-
last af van 14 miljoen euro in 2013 tot 8,28 miljoen euro eind 2018. 
De schuld per inwoner zal dan nog 630 euro bedragen, terwijl het 
Vlaams gemiddelde ruim 1 000 euro bedraagt.

Slimme investeringen én belastingverlagingen
Gemeenteraadslid Stijn Stassijns: “Dankzij dat resultaat kan 

Affligem de komende jaren voor ruim 
25 miljoen euro aan leningen opnemen 
of bepaalde belastingen laten dalen of 
zelfs afschaffen, zoals deze bestuurs-
ploeg met de N-VA dat met de huisvuil-
belasting heeft gedaan. Onze voorkeur 
gaat uit naar een gezonde mix van 
slimme investeringen én belastingver-
lagingen. Dankzij de inspanningen van 
schepen Bert De Roeck wordt dit mogelijk.”

Schepen van Financiën Bert De Roeck presenteerde tijdens de  
gemeenteraad van mei 2018 schitterende cijfers voor het jaar 2017.

Stijn Stassijns,  
gemeenteraadslid



Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


