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GALMAARDEN
WAT MET DE SINT-PIETERSKERK?
De Sint-Pieterskerk in hartje Galmaarden brandde af in de nacht van 10 op 11 mei 2008. Bij de planning van de wederopbouw werd de eredienstfunctie als hoofdbestemming van de kerk vooropgesteld. Nochtans had het Bisdom
onomwonden te kennen gegeven dat het heropbouwen van de kerk als cultusgebouw niet opportuun was.
Pastoor Penne stelde duidelijk dat het
vicariaat en het bisdom de kerk van
Galmaarden niet meer als kerk wensten
op te bouwen. Er werd hierbij ook verwezen naar de nota van minister van
Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois
genaamd “De toekomst voor de Vlaamse parochiekerk”.

V.U.:Rudy Thiebbaut, Flieterkouter 29, 1570 Tollembeek

Het klopt dus niet dat het schepencollege pas in de brief van 17/09/2014
van aartsbisschop Leonard in kennis
gesteld werd van het feit dat een herbestemming van de kerk zich opdrong.

Het volstaat daarvoor om letterlijk te
verwijzen naar de inhoud van de brief
(zie kader)
Tijdens het proces kreeg de bevolking
nergens daadwerkelijke inspraak rond

een mogelijke herbestemming. In dezelfde vergaderingen stelde de toenmalige cultuurambtenaar “dat het onbegrijpelijk is dat de bevolking hierover
niet kan/mag beslissen”. Er wordt verwezen naar een studie uitgevoerd bij
een beperkt aantal inwoners. Slechts
138 van de 227 uitgedeelde bevragingen
kwamen terug. Deze 1,6% kan men bezwaarlijk een goed draagvlak noemen.
Bij de keuze naar een andere bestemming zijn vier criteria van belang: de
erfgoedwaarde, de stedenbouwkundige

waarde, de maatschappelijke waarde en
de religieuze waarde. De Sint-Pieterskerk werd in 1976 beschermd als monument en het terrein van het voormalige
kerkhof werd beschermd als

landschap. De kerk is een historisch
beschermd monument en zal dus zeker
opnieuw opgebouwd worden.
Er werd zelfs ook overwogen om het
karaktervolle dorpsplein van Galmaar
den te beschermen als dorpsgezicht.
Het gemeentebestuur weigerde echter
het openbaar onderzoek en op enkele
jaren tijd werden nagenoeg alle historische gevels langs het Marktplein afgebroken of verbouwd zodat in 1983 afgezien werd van de procedure. (bron: De
omgang met afgebrande kerken, Masterproef voorgelegd voor het behalen
van de graad Master Monumenten- en
Landschapszorg door Peter Brynart op
19 augustus 2014).
Een aantal naslagwerken rond herbestemming van kerken stellen duidelijk
dat een open communicatie, goede
voorlichting en het betrekken van alle
mogelijke partners en parochianen ten
zeerste aangeraden is.

Jean-Paul Souffriau

N-VA Galmaarden wil een transparant en democratisch debat openen waarin uw mening telt. Daarom vragen we u om
mee na te denken over een waardevolle en waardige bestemming voor onze kerk via onderstaand invulstrookje. U kunt uw
mening ook mailen naar galmaarden@n-va.be.
U kunt dit strookje deponeren bij onze bestuursleden, hun adressen zijn verderop te vinden in deze publicatie.
Wat moet volgens u de bestemming(en) worden van de Sint-Pieterskerk?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………....................................................................................................................................................................................................................................

www.n-va.be/galmaarden

OCMW Galmaarden is geen zelfbediening
De N-VA vraagt om binnen het OCMW te besparen op de
zitpenningen van de raadsleden. N-VA Galmaarden blijft
ijveren voor nodige besparingen waar dit kan en nodig is
zonder dat de inwoners er door geraakt worden.
Iedere burger moet in de mogelijkheid zijn om een leven te
leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Een
OCMW verzekert deze maatschappelijke dienstverlening
in samenwerking met de gemeente. Om een goede
dienstverlening te verlenen heeft een OCMW echter
middelen nodig. De belangrijkste bron zijn uiteraard de
maatschappelijk werkers en vele personeelsleden die
zich dagdagelijks inzetten voor de uitvoering van hun
maatschappelijk zeer belangrijke taken.
In de gemeente Galmaarden is de gemeentelijke bijdrage
aan het OCMW op 4 jaar tijd met 63 % gestegen. De
bijdrage steeg van ongeveer 600 000 euro in het jaar 2009
naar een kleine 980 000 euro in 2013. Om enige zaken in
perspectief te plaatsen: de kost per inwoner steeg van 72,5
euro naar 114,5 euro.
De personeelskosten zijn een belangrijke kostenfactor
van de werkingskosten van het OCMW waar absoluut
niet op bespaard mag worden. Zoals we eerder stelden,
is kwalitatieve dienstverlening gebaseerd op goede
medewerkers. Besparen op de ingrediënten van de
maaltijd levert geen goed gerecht. Besparen op overbodige
ingrediënten maakt de smaak te sterk.

JAARLIJKSE BESPARING VAN 13 000 EURO VERLOREN

Waarop willen we als N-VA dan besparen? Onze OCMWraadsleden ontvangen voor hun aanwezigheid op de zitting
hetzelfde presentiegeld als de gemeenteraadsleden. Onze
raadsleden hebben in het begin van de bestuursperiode al
aangedrongen om de presentiegelden te verlagen van 194,70

euro naar 125 euro. Terecht merkte OCMW-voorzitter
Deteye op dat deze beslissing moet genomen worden door
de gemeenteraad. Daar diezelfde gemeenteraad met CD&Vmeerderheid het voorstel verwierp, konden onze OCMWraadsleden het gevraagde signaal niet door duwen. Een
jaarlijkse besparing van 13 100 euro gaat op deze manier
verloren. Verdere besparingen kunnen uiteraard worden
gevonden door een verdere versmelting van het OCMWwerking in de gemeente zoals dit ook is opgenomen in het
Vlaams regeerakkoord.
Op de laatste gemeenteraad vroeg de N-VA aan de
OCMW-voorzitter om het aantal vergaderingen van
het zogenaamde Vast Bureau (het orgaan dat de
werkzaamheden van het OCMW regelt) te beperken tot
één zitting per maand. Ook hier wordt immers 194,70 euro
presentiegeld per zitting uitgekeerd aan de deelnemende
CD&V-raadsleden. Rekent u even mee met ons? Het Vast
Bureau kwam het afgelopen jaar 28 (!) keer samen.
Voor een partij die van goed bestuur een dogma maakt
en continu lacherig doet over voorstellen die overdacht
zijn, vinden we dit een kaakslag voor de burgers. N-VA
Galmaarden blijft ijveren voor nodige besparingen waar
dit kan en nodig is zonder dat de inwoners er door geraakt
worden. Is het dan belachelijk om als raadslid zelf ook
in te leveren terwijl onze opcentiemen op onroerende
voorheffing verhoogd worden tot boven het Vlaams
gemiddelde?
Een beetje gezond verstand en goede wil zou in deze
kwestie geen kwaad kunnen.
Rudy Thiebaut, gemeenteraadslid N-VA
Peter Marquebreuck, OCMW-raadslid N-VA

Zij werken voor u
Jean-Paul Souffriau,

Jonas De Boeck

Rudy Thiebaut

Dirk Hauters

An Werst

Renelde Wielant

Peter Marquebreuck

Hans Vanhaesebrouck

Myriam Mertens

Christophe Neyt

Statiestraat 68, 1570 Tollembeek
jean-paul.souffriau@n-va.be

Flieterkouter 29, 1570 Tollembeek
rudy.thiebaut@n-va.be

An Werst. Geraardsbergsestraat
22, 1570 Galmaarden
an.werst@n-va.be

Peter Marquebreuck. Bergstraat
33 1570 Galmaarden
peter.marquebreuck@n-va.be

Ninoofsesteenweg 14, 1570 Vollezele –
jonas.deboeck@n-va.be

Kapellestraat 22, 1570 Galmaarden
dirk.hauters@n-va.be

Renelde Wielant. Statiestraat 68, 1570
Tollembeek
renelde.wielant@n-va.be

Hans Vanhaesebrouck. Bruinsbroekstraat 24A, 1570 Galmaarden -hans.
vanhaesebrouck@n-va.be

Voor alle duidelijkheid
Schoolmaaltijden: kwaliteitscontrole

N-VA Galmaarden wil dat de maaltijden op bepaalde tijdstippen kwalitatief geëvalueerd worden. Wat goed is, moet
behouden blijven. We verzetten ons dus niet tegen de huidige leverancier, zoals hier en daar geopperd werd. Evalueren
betekent niet botweg schrappen of veranderen, maar wel in overleg met de traiteur bekijken hoe de maaltijden kwalitatief
het best kunnen zijn en blijven.

Kapellestraat 22, 1570 Galmaarden
myriam.mertens@n-va.be

Coppenslaan 32, 1570 Vollezele

Van Kerstmarkt tot Kerstdorp

Onze fractie wil de kerstmarkt in Tollembeek omtoveren tot een kerstdorp. Daarvoor moeten de kraampjes echter wel
uitwijken naar de parking aan het sportcomplex. Dat komt ook de verkeerssituatie ten goede in het dorp. Hoe werd dit
door onze collega’s van de meerderheid opgevat en verspreid? De N-VA zou de kerstmarkt willen afschaffen. Klopt niet,
we willen ze net nieuw leven inblazen in overleg met de betrokken partners.
N-VA Galmaarden wenst u een zalige Kerst en een gelukkig 2015! Na het mooie verkiezingsjaar 2014 zetten we
opnieuw een stapje verder naar de toekomst. Het bestuur van N-VA Galmaarden dankt daarbij uiteraard de vele
vrijwilligers die het afgelopen jaar hun steentje hebben bijgedragen aan de goede werking van de afdeling. Ook
bedankt voor uw steun en maak er het komende jaar een knallend jaar van!
Naar gewoonte zetten we het nieuw jaar uiteraard in met een receptie. Deze vindt plaats op 23 januari 2015 om 19
uur in het parochielokaal van Tollembeek aan het sportcomplex.

galmaarden@n-va.be

Herschikking binnen het bestuur

Op de bestuursvergadering van 20 november 2014 werd Rudy Thiebaut verkozen als de nieuwe afdelingsvoorzitter
van N-VA Galmaarden. Hij vervangt Peter Marquebreuck, die wat gas terug nam door de drukke werkzaamheden
als parlementair medewerker. Peter blijft communicatieverantwoordelijke en OCMW-raadslid. Rudy kreeg de volledige steun van het bestuur en werd unaniem verkozen bij de stemming.
We wensen Rudy dan ook alle succes toe en zullen samen de toekomst verder kleur trachten te geven. Ook bedanken we uitdrukkelijk voormalig secretaris Brigitte De Molder die verhuisde naar Gooik.

www.n-va.be/galmaarden
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan

Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
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staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
Philippe
Muyters:
Vlaams minister
minister
van Werk,
Werk, Economie,
Economie,
Innovatie en
en Sport
Sport
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Muyters:
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Innovatie
Vandeput
(minister
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en Ambtenarenzaken),
Jan Jambon
een N-VA ’ er. Als Kamervoorzitter kijkt
(vicepremier
en minister
van Binnenlandse
Zaken, Veiligheid, Grote Steden en
Siegfried Bracke toe op het goede verloop
Jan Peumans:
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voorzitter
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Parlement
Jan
voorzitter
Vlaams
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
van het parlementaire debat.
en Administratieve
Vereenvoudiging).
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Vlaams minister
minister van
van Binnenlands
Binnenlands Bestuur,
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Wonen, Gelijke
Gelijke Kansen
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viceminister-president

