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GALMAARDEN
Het werk is nooit af

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

De N-VA werd bij de verkiezingen
op 25 mei ook in Galmaarden de
grootste partij. Bijna 36 % van onze
inwoners gaf hun stem op het
Vlaamse niveau aan de N-VA.

N-VA VRAAGT BEHOUD EN HERWAARDERING
KERKHOF ROND SINT-PAULUSKERK VOLLEZELE
“Het voornemen
van het gemeentebestuur om
het kerkhof te
ontruimen is
een historische
vergissing.”
N-VA-RAADSLID
JONAS DE BOCK

Het gemeentebestuur wil het kerkhof rond de
kerk in Vollezele ontruimen om een groene
ruimte te creëren. Het kerkhof heeft evenwel
een uniek historisch en esthetisch belang voor
de dorpskern van Vollezele. N-VA Galmaarden
wil dit kerkhof daarom behouden en herwaarderen om zijn historische waarde.

Dat betekent echter niet dat onze
partij op haar lauweren mag rusten.
Blijvende waakzaamheid en werkkracht zijn nodig. Het werk in een
gemeente is nooit af. Ze is als een
rivier. De loop van die rivier kan
men veranderen, maar nooit abrupt.
Verandering laat zich immers niet
leiden door overhaaste beslissingen.
We moeten inspelen op de vele
noden in onze gemeente, maar altijd
overdacht en in het algemeen
belang. We mogen de toekomstige
generaties niet voor voldongen
feiten plaatsen.

Op de gemeenteraad van 29 juli 2014 deed de
N-VA een voorstel om het gemeenteraadsbesluit
van 29 maart 2011 tot ontruiming van het kerkhof op te heffen en als alternatief
het nodige te doen om deze historische site te herwaarderen en te onderhouden. Voor de N-VA is het belangrijk dat het kerkhof behouden blijft met het bestaande geheel van graven, tombes, graftekens, beplanting, omhaging en
ommuring. De CD&V-meerderheid verwierp ons voorstel helaas unaniem.

Nu moeten we in de eerste plaats
zoeken naar efficiëntiewinst en naar
eenvoudiger bestuur, zodat middelen vrij komen voor diegenen die
het nodig hebben. Daar zit voor de
N-VA de echte sleutel tot een moderne gemeente die ambitie uitstraalt en haar geschiedenis en
troeven durft uitspelen.

Het type van kerkhoven dat de kerken traditioneel omringden, wordt steeds
zeldzamer in Vlaanderen. Door de geplande ontruiming gaat dit belangrijk historisch erfgoed onherroepelijk verloren. “Het voornemen van de burgemeester om
er een zogenaamde ‘verpozingsruimte’ te creëren, getuigt van een totaal gebrek aan
respect voor het historische karakter van het kerkhof en voor de begraven overledenen en
hun families. De N-VA blijft dan ook aandringen op het behoud en de herwaardering
van het kerkhof rond de Sint-Pauluskerk in Vollezele”, besluit De Boeck.

We moeten durven handelen en
nadenken op langere termijn. We
moeten durven openstaan voor
oplossingen die anderen aanreiken
en vooral durven luisteren naar
onze bevolking, ook al is die boodschap niet altijd wat een bestuur
wenst te horen. Kortom: denken,
durven, doen.
Peter Marquebreuck
Voorzitter N-VA Galmaarden

www.n-va.be/galmaarden

“Het voornemen van het gemeentebestuur om meer dan 140 graven, grafzerken en de
gedenktekens te verwijderen op het kerkhof rond de Sint-Pauluskerk is een historische
vergissing”, stelt N-VA-raadslid Jonas De Boeck. “Het kerkhof paalt aan de beschermde
kerk en geeft een uniek en intact overzicht van ongeveer 110 jaar aan graven en graftekens van alle lagen van de bevolking.”

GOED NIEUWS VOOR SKATERS?
In december 2013 riep gemeenteraadslid Jonas De Boeck al op om te voorzien in
faciliteiten voor skaters. Waar een grote skateramp indertijd nog werd gezien als
een te hoge kost, bleek het gemeentebestuur nu toch te onderzoeken of er toestellen kunnen worden gehuurd. De huurperiode bedroeg welgeteld 1 maand, de toestellen zijn intussen opnieuw verdwenen.
“De N-VA is van mening dat al eerder kon ingegrepen worden om in dit aanbod
te voorzien. We hopen dan ook dat er een kwalitatieve oplossing gevonden wordt,
zodat (jonge) skaters op een veilige locatie hun hobby kunnen uitoefenen”, aldus
Jonas De Boeck.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Financiën in Galmaarden verder in het rood
Galmaarden stevent ook dit jaar af
op een verlies. De reserves dalen
verder en het wordt alsmaar duidelijker dat het gemeentebestuur de
eigen uitgaven steeds minder kan
financieren met inkomsten. De
N-VA-fractie vraagt dringend een
duidelijke structurele visie om de
situatie recht te trekken.
N-VA-raadslid An Werst maakte op
de op de gemeenteraad van 27 mei
2014 een sluitende analyse van de
jaarrekening uit het dienstjaar 2013.
Het resultaat van dit dienstjaar
bedraagt een verlies van 924 038 euro.
Hierdoor blijft er in het gemeentelijke
spaarpotje nog maar 1,5 miljoen euro
over.

Meer uitgegeven dan
binnengekomen
“Er is dit jaar opnieuw meer uitgegeven dan dat er is binnengekomen”
aldus An Werst. “Ook de leninglast
ligt behoorlijk hoog met ongeveer
11 miljoen euro aan uitstaande leningen. Hiervan betaalt de gemeente in
2014 ongeveer 1 miljoen euro terug.”
Die leninglast vormt volgens de
N-VA de bedreiging voor de komende jaren. De komende drie jaren
zal de gemeente opnieuw twee mil-

Wist je dat …
… de financiële schuld van de
gemeente Galmaarden de afgelopen 10 jaar steeg van 7 873 000
euro naar 11 380 000 euro? Omgerekend naar de schuld per
inwoner steekt Galmaarden er
eveneens bovenuit. We scoren
zelfs hoger dan het Vlaamse
cijfer en van het gemiddelde
cijfer van vergelijkbare
plattelandsgemeenten. De
schuld per inwoner bedraagt in
Galmaarden 1 333 euro.
Bron: www.lokalestatistieken.be

galmaarden@n-va.be

joen euro lenen, met bijhorende intrestlasten en afbetalingen tot gevolg.
De gemeente kan hierdoor de terugbetalingen niet bekostigen door eigen
ontvangsten. Het maakt ook dat de
gemeente al in het eerste jaar een wijziging moet doorvoeren in het meerjarenplan. De N-VA vraagt zich af of
dit plan intussen nog wel realistisch
te noemen is.

N-VA-raadslid
An Werst: “De gemeente
ziet duidelijk haar heil in
nieuwe leningen, terwijl
het sterk twijfelachtig is
of die leningen daadwerkelijk kunnen terugbetaald worden.”

Twijfel over terugbetaling leningen
An Werst: “De gemeente ziet duidelijk haar heil in nieuwe leningen, terwijl het sterk twijfelachtig is of het
die leningen daarwerkelijk kan terugbetalen. Voor onze fractie is het duidelijk: de gemeente moet haar
werking dringend op orde zetten en
onnodige uitgaven vermijden.” Het is
volgens An Werst hopelijk niet de bedoeling om de burgers hiervoor nog
verder te belasten. “De huidige situatie toont immers aan dat de gemeente
best haar uitgaven eerst onder de
loep neemt”, besluit Werst.

Opcentiemen hoger dan
Antwerpen
De meerderheid besliste ook om de
opcentiemen op de onroerende voorheffing te verhogen, wat een directe
impact heeft op onze bevolking. De

opcentiemen gaan van
1 300 naar 1 500, een verhoging van
15 %. Een inwoner met een kadastraal inkomen van 950 euro zal
ineens een extra kost van 75 euro
gepresenteerd krijgen. Galmaarden
heeft hierbij meteen hogere opcentiemen dan pakweg Antwerpen,
Geraardsbergen of Gooik.

Galmaarden tekent nu toch in op zwerfvuilcampagne
Eind januari 2014 stelde N-VA Galmaarden vast dat het
gemeentebestuur niet had ingetekend op de campagne
‘Zwerfvuil in de vuilbak’. Dit is nu toch gebeurd. De
N-VA is blij dat het vanuit de oppositie mee het beleid
kon sturen.
Eind januari 2014 stelde N-VA Galmaarden vast dat het
gemeentebestuur niet had ingetekend op de campagne
‘Zwerfvuil in de vuilbak’, een gezamenlijk project door
OVAM, Fostplus en VVSG. Hierdoor misliep de gemeente
subsidies in de strijd tegen zwerfvuil. De campagnebordjes die nu langs de Galmaardse wegen verschijnen, duiden aan dat het gemeentebestuur toch stappen gezet heeft
om aan deze campagne deel te nemen.

N-VA geeft aanzet
N-VA-fractievoorzitter Jean-Paul Souffriau: “Onze fractie
wijst al sinds de start van deze legislatuur op het gebrek
aan gemeentelijk beleid rond zwerfvuil. Naast opruiming
moet er immers ook ruimte zijn voor initiatieven omtrent
sensibilisering en gedragswijziging.”

Wegen op beleid vanuit oppositie
Het project ‘Zwerfvuil in de vuilbak’ biedt dergelijke initiatieven aan met bijhorende subsidies. N-VA Galmaarden
is dan ook blij dat het vanuit de oppositie dit initiatief kon
aanprijzen en dat dit werd opgevolgd. “Een bewijs dat we
als oppositiepartij kunnen wegen op het beleid”, aldus
Souffriau.

Meer aandacht voor sensibilisering met juiste
informatie
Tevens stelt de N-VA vast dat de burgemeester de termen
zwerfvuil en sluikstorten nog steeds door elkaar gebruikt.
Sluikstorten handelt over het bewust dumpen van grote
stukken afval, dit is dus gelinkt aan een globaal afvalbeleid. Zwerfvuil gaat over kleine zaken die we achteloos
weggooien, dus meer gelinkt aan gedragswijziging en
sensibilisering. Beide vormen van overlast mogen volgens
de N-VA dus niet zomaar op een hoop worden gegooid.

Globale visie blijft nodig
Ten slotte nam de N-VA akte van het voorstel om camera’s in te schakelen om sluikstorters te klissen. “We
verwelkomen elk haalbaar initiatief dat vervuilers kan
betrappen en bestraffen, maar
we vrezen dat het probleem
zich vooral zal verplaatsen
naar gebieden waar geen
camera aanwezig is. Een mix
van sanctionering en sensibilisering blijft nodig, een globale
visie dus”, besluit Souffriau.

JEAN-PAUL
SOUFFRIAU

Bedankt!
Intussen liggen de verkiezingen alweer een tijdje achter ons. De Vlaamse Regering Bourgeois I is gevormd met
CD&V en Open Vld. Streekgenoot Ben Weyts (Beersel) mag zich Vlaams minister van Mobiliteit, Toerisme,
Vlaamse Rand en Dierenwelzijn noemen.
De N-VA behaalde op 25 mei 2014 een ijzersterk resultaat. Ook in Galmaarden sloeg de verandering aan. Onze
eigen kandidaat Jonas De Boeck behaalde in de kieskring Vlaams-Brabant 3 239 voorkeurstemmen!
De N-VA werd op de drie niveaus de grootste partij in Galmaarden. Onze partij behaalde 35,93 % voor de
Vlaamse lijst, 30.60% voor de federale stembusgang en tenslotte 28,69% voor de Europese verkiezingen.
N-VA Galmaarden bedankt u voor uw vertrouwen!

www.n-va.be/galmaarden

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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