Jaargang 2015 • nr. 2 • december

GALMAARDEN

Woordje van de voorzitter

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

Het jaareinde nadert, er wordt
nagedacht over goede voornemens
en teruggekeken op het bijna
afgelopen jaar.
Het derde jaar van deze legislatuur
verliep zoals de twee vorige. Als
constructieve oppositiepartij zijn we
trots op het verrichte werk. We deden
voorstellen en uitten onze bezorgdheid over het financieel engagement
voor de gemeente. De N-VA-fractie
heeft de begroting van de CD&Vmeerderheid niet goedgekeurd. Voor
N-VA Galmaarden is deze begroting
er gekomen op basis van een soort
politiek dat gestoeld is op uitgeven en
schuldopbouw. Geld lenen en facturen
doorschuiven naar de toekomst dus.
Iemand moet de rekening betalen die
door deze meerderheid wordt gecreëerd, want geld lenen kost ook geld.
Deze meerderheid koos ervoor om de
rekening helaas aan u te bezorgen.
Met het Vlaamse en federale regeerakkoord wordt het beleid bijgestuurd in de richting die de Vlaamse
kiezer al zo lang aangeeft: de tering
naar de nering zetten en de belas-

tingdruk verlagen. Het is op korte
termijn niet de gemakkelijkste weg
maar op langere termijn de enige. In
Galmaarden gebeurt echter net het
omgekeerde!
Hoge bomen vangen veel wind.
Dat is wat momenteel met de N-VA
aan het gebeuren is. Blijkbaar is het
de nieuwe methode van sommige
partijen, zowel nationaal als lokaal,
om het goede beleid met de N-VA af te
breken.
Het is niet aan ons besteed om tijd
en geld te investeren in het continu
afbreken en bekritiseren van andere
gemeentelijke partijen en politici.
N-VA Galmaarden gaat voor een correct, eerlijk en rechtlijnig beleid. Het is
onze morele plicht om de burgers van
deze zaken op de hoogte te brengen
en na te denken over een alternatieve
visie. De N-VA wil een actief beleid en
niet afwachten tot er klachten komen
over een bepaald probleem. We willen
een visie om onze gemeente opnieuw
een toonbeeld te maken in het Pajottenland.
Tot spijt tot wie het benijdt, maar

de verandering werkt! Het nationaal
tekort wordt teruggedrongen, de
overheidsuitgaven verminderen en
de belasting voor de werkende mens
en bedrijven verlaagt. Het asielbeleid
van staatssecretaris Theo Francken
is realistisch, sociaal en rechtvaardig.
Dankzij minister Homans is er een
goedgekeurd plan voor de preventie
van radicalisering om in de eerste
plaats te voorkomen dat jongeren
radicaliseren. De N-VA laat duidelijk
merken dat in onze samenleving geen
plaats is voor extremisme.
Voor de N-VA zijn de werkwoorden
“DENKEN, DURVEN, DOEN” klaar
en duidelijk iets waar sommige afdelingsvoorzitters van andere partijen
blijkbaar moeite mee hebben!
Beste mensen, nu
we de donkerste
dagen van het
jaar in gaan wil ik
u namens N-VA
Galmaarden een
fijne Kerstperiode toewensen
en vooral een
Rudy Thiebaut,
gezond 2016.
Voorzitter N-VA Galmaarden
rudy.thiebaut@n-va.be

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 22 januari 2016 organiseert het afdelingsbestuur van N-VA Galmaarden opnieuw
haar jaarlijkse receptie. Dit zal doorgaan in het zaaltje aan het sportcomplex te Tollembeek.
U bent van harte welkom vanaf 19 uur.
Het bestuur van N-VA Galmaarden

www.n-va.be/galmaarden

Modriebrug, een brug te ver?

Lid in de kijker: Kristof Billens
in 2012. Als luisterend oor en als
aanspreekpunt wil ik hier mee
aan werken!

Waarom is de N-VA jouw partij?
Ik heb altijd al een zwak voor de
N-VA gehad. Het is een partij die in mijn ogen het sterkst
voor verandering wil gaan. Die
verandering is in onze gemeente
wel eens nodig. De slogan van de
N-VA (Denken, Durven, Doen)
is me op het lijf geschreven
spreekt me enorm aan. Ik ben er
van overtuigd dat we zaken ook
op een andere manier kunnen
aanpakken! Daarom zet ik per
persoonlijk nog graag het woordje ‘anders’ voor.

Waarvoor kan men in het afdelingsbestuur op jou rekenen?
Op mij zullen ze kunnen rekenen als een teamspeler die gaat
zorgen dat er een goede mix van
jong en oud samen tot het hoogst
haalbare kunnen gaan in 2018.
Elke burger mag mij ook contacteren met problemen of vragen
zodat ik deze kan voorleggen aan
het afdelingsbestuur om samen te
zoeken naar een oplossing.

ANDERS Denken, ANDERS
Durven, ANDERS Doen dus.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Waarom besliste je om te engageren
in het afdelingsbestuur?
Ik zat al een paar jaar met de gedachte om me politiek te engageren binnen de gemeente Galmaarden. Het was alleen wachten op
het juiste moment. In mijn ogen is
het moment nu gekomen om met
de groep N-VA er iets van te maken in 2018 na het mooie resultaat

In het dagelijkse leven kan ik
mijn energie kwijt op mijn werk,
heb ik een eigen wijnhandel en
hou ik mij bezig met de organisatie van verschillende evenementen, zoals bijvoorbeeld
het benefietevenement De Dolle
Strandbalfeesten. Ik heb een lief
vrouwtje en ben vader van een
zoon en dochter.

Zie je de toekomst rooskleurig in?
Ik ben een ongelooflijke optimist
en zie het leven door een grote
roze bril. Ik zet mij overal voor
meer dan 200% in en alleen zo
voel ik mij gelukkig!
Waarom is de N-VA nodig in
Galmaarden?
Als de grootste partij van Vlaanderen en België moet de N-VA
overal aanwezig zijn en zeker
in Galmaarden! De N-VA moet
de oude politieke cultuur in de
gemeente tegen houden en gaan
voor een nieuw management
waarbij inspraak en uitspraak
van de burger centraal staat.
Daarom vind ik me ook in de
meest recente slogan:
KRACHT VAN
VERANDERING, MOTOR
VAN VOORUITGANG!
Samen met ons
afdelingsbestuur wil
ik daar naar streven!
Kristof Billens

Zij denken, durven en doen!
Uw N-VA-vertegenwoordigers in de gemeenteraad

Jean-Paul
Souffriau
(fractieleider)

Jonas De Boeck

Rudy Thiebaut

An Werst

galmaarden@n-va.be

Dirk Hauters

Uw N-VA-vertegenwoordigers in de OCMW-raad

Peter
Marquebreuck

Renelde Wielant

De brug over de Mark langsheen
de Modrielaan in Tollembeek zal
waarschijnlijk binnen afzienbare
tijd terug toegankelijk zijn voor
het verkeer. “Waarschijnlijk”, benadrukt N-VA-gemeenteraadslid
Rudy Thiebaut, want dat werd al
een paar keer aangekondigd door
het gemeentebestuur. De werken
slepen nu al vier jaar aan!

Sint-Niklaas toe te kennen (13.500
euro excl. BTW). Het resultaat
van deze studie was een opdracht
bestaande uit drie deelopdrachten. Afhankelijk van het al dan
niet moeten vernieuwen van de
landhoofden van de brug werden
de kosten begroot op 99.035 euro
(zonder vernieuwing), of 206.598
euro (met vernieuwing).

N-VA Galmaarden heeft het
gemeentebestuur meermaals
gevraagd de inwoners duidelijk te
informeren over de (vooruit)gang
van deze werken.

VOORZIENE DUUR VAN DE WERKEN:
180 DAGEN

Een kleine opfrissing is nodig.
Het gaat om een overbrugging
van enkele meters en niet over
tientallen meters! In februari 2012
werd een akkoord aangegaan om
de brug over de Mark langsheen
de Moderielaan te vernieuwen en
de nodige herstellingswerken uit
te voeren. Een tijdje later werd de
doorgang over de brug voor alle
gemotoriseerd verkeer afgesloten.
Het schepencollege besliste in
maart 2012 om de studieopdracht
aan het studiebureau SBE uit

Het college van burgemeester
en schepenen werd gelast deze
opdracht te gunnen door middel
van een openbare aanbesteding.
Dit werd door het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2014 toegewezen aan de firma Audenaert.
Deze firma werd bevel gegeven
de werken aan de Markebrug aan
te vatten op 27 oktober 2014. De
uitvoeringstermijn bedroeg 180
werkdagen exclusief weersomstandigheden.

VIER JAAR LATER …

Na een zachte winter en meer dan
180 werkdagen verder kunnen de
inwoners nog steeds niet over het

Schulden blijven zwaar
wegen in Galmaarden
Sinds 2013 beginnen de schulden in Galmaarden eindelijk te dalen. Niets te vroeg, want als we de schuld
per inwoners bekijken, dan blijft Galmaarden het
minder goed doen dan vergelijkbare gemeenten. Er is
dus nog werk aan de winkel.
De financiële schuld is de schuld aan financiële instellingen (banken) voor de langetermijnfinanciering,
dus de leningen. Andere schulden zoals schulden
aan leveranciers of aan de sociale zekerheid tellen we
hier niet mee.

www.n-va.be/galmaarden

brugje! Ongezien in de 21ste eeuw
waar men over de modernste technieken beschikt.
N-VA Galmaarden stelt zich terecht vragen en zal dit dossier verder opvolgen. Het is onbegrijpelijk
dat het nu bijna vier jaar aansleept
om een brug te laten herstellen.
Maanden hebben de inwoners
moeten omrijden om van de ene
kant van de Mark naar de andere
te kunnen.
Voor de
meerderheid is dit
duidelijk
‘een brug
te ver’!
Rudy Thiebaut,
Gemeenteraadslid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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