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GALMAARDEN
Ga met N-VA Galmaarden
mee naar de hoofdstad van
Vlaanderen!

V.U.: Peter Marquebreuck - Kapellestraat 41 bus 4 - 1570 Galmaarden - peter-marquebreuck@n-va.be

Op 21 december
plant N-VA
Galmaarden een
uitstap naar
Brussel. We bezoeken het
Vlaams Parlement en na de
lunch gaan we
langs de schitterende Brusselse kerstmarkt. Het vertrek
is voorzien om 9 uur stipt, terugkomst
omstreeks 19 uur.
Leden betalen 10 euro, niet-leden 12
euro. Inbegrepen zijn het busvervoer
en de lunch. Kinderen onder de 8 jaar
gaan gratis mee. Inschrijven kan door
onderstaand strookje in te vullen en
vóór 6 december te bezorgen aan;
• Jean-Paul Souffriau, Statiestraat 68,
1570 Tollembeek
• Dirk Hauters, Kapellestraat 22,
1570 Galmaarden
• Brigitte De Molder, Repingestraat 49,
1570 Vollezele
Naam:
Contactgegevens:
Aantal kinderen < 8 jaar:
Uw inschrijving is geldig na betaling
bij de genoemde bestuursleden.

www.n-va.be/galmaarden

N-VA GALMAARDEN VRAAGT GRATIS INZAMELING
AANVAARDINGSPLICHTIG AFVAL OP CONTAINERPARK
De afvalwetgeving voorziet dat de inzameling van huishoudelijke aanvaardingsplichtige afvalstoffen (zoals koel- en vriesapparatuur, wasmachines,
droogkasten, fornuizen, …) op een containerpark altijd gratis dient te zijn. Dat
is niet het geval in Galmaarden. N-VA Galmaarden vraagt dan ook dat de inwoners van onze gemeente de mogelijkheid krijgen om dit afval altijd gratis te
laten inzamelen op het containerpark.
Ondanks het wettelijk recht om altijd gratis aanvaardingsplichtig huishoudelijk
afval te mogen inleveren in het containerpark, werd door de CD&V-meerderheid
in Galmaarden beslist dat gezinnen die willen vrijgesteld worden van retributies
op afvalstoffen die onder de aanvaardingsplicht vallen, daartoe vooraf bij ILVA
een verklaring moeten neerleggen waarin zij afstand doen van hun recht om
100 kg gratis recycleerbare afvalstoffen aan te leveren in het containerpark.
“Het kan voor ons niet dat gezinnen die zich willen beroepen op hun wettelijk
recht om gratis aanvaardingsplichte afvalstoffen in te leveren in het containerpark, verplicht worden om daartoe een verklaring af te leggen. Bovendien worden
ze ook nog eens gestraft door het afnemen van hun 100 kg gratis. Ook is er sprake
van een dubbele belasting wanneer aanvaardingsplichtige afvalstoffen worden
ingeleverd in het containerpark en daarop nog een retributie dient betaald te
worden”, stelt N-VA-raadslid De Boeck.
De Boeck verzamelde informatie en kreeg ook van OVAM bevestiging dat de inzameling van aanvaardingsplichtige huishoudelijke afvalstoffen altijd gratis moet
zijn.
Daarom vroeg de N-VA op de gemeenteraadszitting van dinsdag 1 oktober 2013
aan het gemeentebestuur om het retributiereglement voor het containerpark aan
te passen, opdat de inwoners hun aanvaardingsplichtig huishoudelijk afval altijd
gratis kunnen inleveren in het containerpark. Zoals gewoonlijk werd het voorstel
afgewezen.

Kinderopvang betalend
“Geen hogere belastingen. We nemen het
geld wel op een ander manier.” Dat is
blijkbaar de leuze van de CD&V-meerderheid. Verlies van 100 kg gratis bij inleveren
van elektrische apparaten, verhoging retributie identiteitskaart en rijbewijs, … De
nieuwste geldophaling bij de burger is het
betalend maken van binnenschoolse
opvang zonder evenwel een garantie te
leveren dat die kinderopvang kwalitatief

blijft. Voor een gezin met twee kinderen en
twee werkende ouders, die hun kinderen
wegens hun job een uur voor- en
naschools moeten laten opvangen, is dit
een jaarlijkse meerkost van 728 euro
(voor 182 schooldagen). Ook het busvervoer wordt met 182 euro gevoelig duurder
voor het volledige schooljaar. We hopen
dat onze burgers niet blind blijven of beter
nog, dat men stopt met hen te verblinden.
Jean-Paul Souffriau, fractieleider N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Galmaarden, een jaartje verder
Een jaar geleden gaf u N-VA
Galmaarden de kans om mee het
politieke landschap in onze mooie
gemeente te kleuren. Sinds 14
oktober 2012 zijn we 10
gemeenteraads- en OCMWraadszittingen verder. Ons
raadsleden geven u dan ook graag
een korte overzicht van de
belangrijkste gebeurtenissen.

Jonas De Boeck,
gemeenteraadslid

Oproep afslanking
schepencollege genegeerd
“De fractie stak van wal met een besparingsvoorstel dat in totaal 180 000
euro moest opleveren over de volledige legislatuur. Het is immers zo dat
Galmaarden perfect kon bestuurd
worden met een schepen minder.
Vanaf de volgende lokale verkiezingen wordt dit zelfs een verplichting.
Jammer genoeg werkte het voorstel
blijkbaar als een rode lap op de
CD&V-stier. In de media vielen termen als populisme met daarbij nog
enkele flauwe vergelijkingen die
makkelijk konden worden weerlegd.
Onze fractie is alvast benieuwd naar
het borstgeklop na de volgende verkiezingen, wanneer er effectief een lid
zal wegvallen uit het college.”

galmaarden@n-va.be

Dirk Hauters,

Rudy Thiebaut,

gemeenteraadslid

gemeenteraadslid

Seniorenraad in Galmaarden
afgeschoten

Geen presentiegeld voor nieuwe
commissie

“Naar aanleiding van de vergrijzing
in Vlaanderen, wilde de N-VA-fractie
de oprichting van een seniorenraad
ondersteunen. Het beleid zal in de
toekomst moeten inspelen op hogere
noden en vragen vanuit deze doelgroep. Een adviesraad kan ideeën
aanreiken die het beleid meer gefundeerd en met inspraak vorm geeft.
Op basis van een rondvraag van vijf
jaar geleden werd die voorstel door
de meerderheid verworpen. Volgens
het gemeentebestuur wordt al genoeg
ondernomen voor senioren, een manier om handig de aanbevelingen van
een nieuw adviesorgaan te omzeilen.”

“De gemeenteraad stemde over de
oprichting van een nieuwe commissie
intergemeentelijke samenwerking.
Hiervan zullen alle gemeenteraadsleden deel vanuit maken. De commissie zal waken over de afstemming
van het gemeentelijk beleid met dit
van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente. Op
vraag van de N-VA-fractie zal deze
commissie geen extra presentiegeld
uitkeren aan de aanwezigen op de
zittingen.”

Renelde Wielant,
An Werst,

OCMW-raadslid

gemeenteraadslid

N-VA roept op tot structurele
begrotingsmaatregelen
“In mei 2013 werd de jaarrekening
van het voorgaande jaar voorgesteld
op de gemeenteraad. De N-VA-fractie
nam deze mee kritisch onder de loep.
De nood aan structurele maatregelen
dringt zich volgens de partij op.
Galmaarden kan immers nieuwe uitgaven niet bekostigen zonder extra
leningen. De marge wordt kleiner en
kleiner. De N-VA hamert al sinds haar
oprichting dat de tering naar de nering moet gezet worden. De gemeentelijke reserves raken immers op een
dag ook op. Besturen is vooruitzien,
iets wat naar onze mening te weinig
gebeurt.”

N-VA wil openbare verkoop van
landbouwgronden
“In het begin van de legislatuur kondigde de OCMW-voorzitter aan dat
het OCMW-landbouwgronden zou
verkopen. Hierdoor zouden de opbrengsten uit pachten dalen, maar
aan de andere kant zouden ook de
uitgaven aan onroerende voorheffing
dalen. Het OCMW wil de verkoop
van deze gronden laten voorbereiden
door een bijzonder comité patrimonium, welk werd opgericht op de
OCMW-raad van 23 januari 2013. De
N-VA stemde tegen de oprichting van
het comité patrimonium omdat deze
taak ook door een ambtenaar of de financieel beheerder kan uitgevoerd
worden.

CD&V Galmaarden mist visie rond zwerfvuil
Het gemeentebestuur mist een duidelijke beleidsvisie
rond de zwerfvuilproblematiek. Men gaat voor
goedkope stunts, maar laat de mogelijkheid liggen om
deel te nemen aan overheidscampagnes. Sanctioneren
lijkt belangrijker. Het schepencollege gaat zelfs zo ver
om zelf in vuilniszakken te gaan neuzen.
De lokale overheid en de burgers in onze gemeente kunnen de handen in elkaar slaan om zwerfvuil tegen te
gaan. Een verbeterde afvalinfrastructuur en een duidelijk
afvalbeleid (zoals voldoende vuilnisbakjes aan het station
of op druk bezochte plaatsen en wandelwegen), sancties
bij vastgestelde overtredingen, sensibiliseringscampagnes, doelgroepgerichte acties en ondersteuning van lokale
projecten. Deze initiatieven dienen elkaar te versterken en
het probleem allesomvattend aanpakken.

Gemiste kans
Dit is echter niet wat men bij CD&V Galmaarden voor
ogen heeft. Onze partij merkt een duidelijk gemis aan
visie en duidelijkheid. Iedereen is tegen zwerfvuil en
verkondigt dit graag via de lokale media, maar waar de
bevolking echt een antwoord op wil, is welke maatregelen
zullen genomen worden voor elke vervuiler.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 30 juli 2013 bevroeg
onze fractie de CD&V-meerderheid over de mogelijkheid
om mee te werken aan de nieuwe overheidscampagne
‘Zwerfvuil in de vuilbak’. We kregen enkel een herkenbaar verhaal te horen over het sanctioneren van storten
van vuilzakken, bouwmaterialen, enzovoort. De campagne waarover wij het hadden, is een gezamenlijk
initiatief van OVAM, Fost Plus en de lokale overheden.
Er werd geen gehoor gegeven om dit nochtans waardevolle project verder te onderzoeken.

Persoonlijke gegevens
De dagen nadien vonden de burgemeester, schepenen en
een CD&V-raadslid het echter wel een thema om te scoren
in de pers. Opnieuw vonden we enkel het sanctionerende
verhaal terug. Men ging zelfs zo ver om zelf vuilzakken te
gaan ophalen en uit te zoeken of er persoonlijke gegevens
in de zakken zaten. De rechtsgrond waarop onze bestuurslui zich baseren om op basis van een gevonden naam
ook maar meteen het gevonden afval hieraan te linken is
ons niet duidelijk.

Geen beleid
Opnieuw dus geen duidelijk beleidskader, maar een
goedkope stunt die met de nodige foto’s en straffe taal
diende te worden ondersteund. Is Galmaarden dan werkelijk zo arm aan ideeën om zwerfvuil tegen te gaan dat
de burgemeester met zijn eerste schepen zelf vuilzakken
gaat controleren? Dat men door het ‘gevonden bewijsmateriaal’ soms de verkeerde personen kan straffen, heeft
men blijkbaar nog niet ingezien. Wat als een enveloppe
met adres van een bepaald persoon in een vuilniszak
stopt en langs de weg gooit?
Waar ligt de grens om iemand
hiervoor te beboeten?
Daarom pleit de N-VA voor een
degelijk beleid en visie rond de
aanpak van zwerfvuil. We roepen langs deze weg nogmaals de
CD&V-meerderheid op om onze
uitgestoken hand tijdens de laatste gemeenteraad te aanvaarden.

JEAN-PAUL SOUFFRIAU,
fractieleider gemeenteraad

Met zwerfvuil bedoelen we klein afval
dat bewust of onbewust op openbare of
niet-openbare plaatsen wordt
weggegooid. De voorbeelden zijn zeer
divers: sigarettenpeuken, kauwgom,
papiertjes, blikjes, brikjes, …
Wanneer men bewust grote hoeveelheden
afval achterlaat op openbare plaatsen,
dan spreken we van sluikstorten. Een
belangrijk verschil dat we willen duiden.
Beide vormen van vervuiling zijn
voor de N-VA ontoelaatbaar, maar niet
onder één noemer te plaatsen.
De zaken correct benoemen vormt alvast
een goede start voor een afvalbeleid dat
hier paal en perk aan wil stellen.

www.n-va.be/galmaarden

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.
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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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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