
Beste inwoners,

Corona overschaduwt al maanden alle 
nieuws. Gewone dingen zijn niet meer 
gewoon. Ons sociaal leven is groten-
deels stilgevallen en het verenigings-
leven is verbrokkeld. Iedereen ervaart 
dit op zijn eigen manier: in angst of 
relativerend, in frustratie of in berusting, 
in pessimisme of in vertrouwen. 

De economie krijgt klappen en niemand 
durft te voorspellen waartoe het leidt. 
Op lokaal vlak hebben alle politieke par-
tijen samen een plan opgemaakt om de 
inwoners en de handelaars te steunen. 

Eén ding is zeker. Corona heeft onze 
ogen geopend voor de nood aan vol-
doende personeel en middelen voor de 
zorg. Onze dank aan de mensen in de 
zorgsector blijft torenhoog, net als onze 
waardering voor de inspanningen van 
leerkrachten en directies.

We leven mee met iedereen die door 
deze crisis getroffen is. Laten we waak-
zaam blijven, maar vertrouwen hebben 
in het gezond verstand van de burger en 
de veerkracht van onze samenleving.

Met de zon en de warmte in aantocht en 
de vaccinaties komt er ongetwijfeld licht 
aan het einde van de coronatunnel. Ik 
hoop jullie binnenkort allemaal weer in 
levenden lijve te kunnen ontmoeten.

Rudy Thiebaut
Voorzitter N-VA Galmaarden

Padel in Galmaarden
“Waarom zocht de gemeente geen 
privé-investeerder?”
Onlangs keurde de gemeenteraad de aanleg van twee padelterreinen goed. De N-VA 
is blij dat padellie� ebbers binnenkort in Galmaarden terechtkunnen, maar betreurt 
dat de gemeente voor deze investering niet op zoek ging naar een privépartner. 

“Dat het sportieve aanbod in onze 
gemeente uitgebreid wordt, is positief”, zegt 
gemeenteraadslid Kristof Billens. “Maar 
met het prijskaartje zijn we minder tevre-
den. Met de naar schatting 110.000 euro 
die de gemeente uitgeeft voor deze sport-
velden, hadden in volle coronacrisis heel 
wat sociale maatregelen getroffen kunnen 
worden ten dienste van de inwoners.”

Private investeerders
De N-VA is uiteraard niet tegen inves-
teringen in sport. Maar er waren alter-
natieven met minder financiële impact. 
“Waarom zocht de gemeente voor deze 
padelvelden niet naar private investeer-
ders? Spijtig dat die piste niet overwogen 
werd”, besluit Kristof.

N-VA-eetfestijn uitgesteld naar 2022
N-VA Galmaarden zal in 2021 geen eetfestijn organiseren. Het bestuur heeft die 
beslissing genomen omdat de coronacrisis nog steeds niet voorbij is. 

Wij begrijpen dat veel organisaties een afhaaleetfestijn houden om hun kosten te 
dekken en hun vereniging in stand te houden. Maar de belangrijkste reden voor 
de N-VA om een eetfestijn te organiseren, is mensen bij elkaar brengen. Aange-
zien we dat om begrijpelijke redenen niet kunnen, zullen we ons eetfestijn enkele 
maanden uitstellen.

We verwelkomen u graag op de volgende editie in 2022!

N-VA wil marktplein verkeersveiliger maken (p. 2) N-VA doet voorstellen voor betere afvalophaling (p. 3)

De N-VA vindt het goed dat er padelterrei-
nen komen in Galmaarden, maar betreurt dat 
de gemeente de volledige kosten draagt. 

Kristof Billens 
Gemeenteraadslid
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 26 april.



N-VA wil marktplein 
Galmaarden 
verkeersveiliger maken
De N-VA kaartte op de gemeenteraad de parkeer-
problematiek op het marktplein in Galmaarden aan. 

Een eenvoudige ingreep waarbij de parkeerplaatsen 
schuin worden geplaatst, zou het inrijden en vooral het 
zicht om er achterwaarts uit te rijden enorm verbeteren. 
“Dat komt niet alleen de automobilisten ten goede, maar 
verhoogt ook de veiligheid van de zwakke weggebrui-
kers zoals fietsers en wandelaars”, stelt gemeenteraadslid 
Etienne Mignon. 

Veiliger én groener
Tevens vraagt de N-VA om verplaatsbare bloembakken 
te plaatsen in het midden van het marktplein. “Zo wordt 
parkeren op het middenplein verhinderd én krijgt de 
markt een mooier en groener aanzicht”, aldus Etienne.

Deze minimale ingrepen met een directe positieve 
impact zijn niet alleen volgens de N-VA maar voor veel 
bezorgde burgers een voorbeeld van hoe iets snel en 
kordaat aangepakt kan worden. 

N-VA Galmaarden: 
“Behoud het zebrapad aan het 
Oudstrijdersplein in Vollezele”
De N-VA is verheugd met de beslissing van de volledige gemeente-
raad om ter hoogte van rusthuis De Zwaluw een nieuw zebrapad 
aan te leggen. Wel betreuren we samen met veel inwoners van 
Vollezele dat het zebrapad aan het Oudstrijdersplein zou verdwij-
nen. “Dit is de kortst gelegen oversteekplaats tussen het marktplein 
van Vollezele en de Okay”, stelt gemeenteraadslid Filip Durant. 

Het zebrapad aan het Oudstrij-
dersplein heeft niet alleen zijn 
nut bewezen bij de drukbezochte 
kermis van Vollezele, de Hal-
loweenwandelingen en de Dag 
van het Brabants Trekpaard, het 
wordt ook dagelijks gebruikt 
door scholieren, wandelaars en 
ouderen die de drukke Ninoofse-
steenweg oversteken.

Situatie ter plaatse 
onderzoeken
De N-VA vraagt aan de burge-
meester en het schepencollege 
om de situatie ter plaatse nog 
eens te onderzoeken en rekening 
te houden met de noden van 
de vele voetgangers en fietsers. 
Want ironisch genoeg staat net 
aan de ingang van de Okay een 
verkeersbord gesponsord door 
Ouders van Verongelukte Kin-
deren. “Zomaar een zebrapad 
wegnemen in deze tijden van 
aandacht voor verkeersveiligheid 
vinden wij geen goed signaal”, 
zegt Filip. 

Constructief meedenken
“Onze oppositie is er eentje van 
constructief meedenken. Als 

er dan toch een zebrapad moet 
verdwijnen, waarom dan niet 
een van de twee aan de Klooster-
straat. Die liggen op vijftien 
meter van elkaar. Op die manier 
blijven de afstanden tussen de 
zebrapaden op de Ninoofse-
steenweg mooi verdeeld.”

In naam van alle zwakke 
weggebruikers vraagt Filip 
Durant tot slot om alle over-
steekplaatsen in de gemeente 
zo spoedig mogelijk aan te 
pakken en te herschilderen.

Volg de gemeenteraad vanuit uw zetel
Voor de N-VA is transparantie de basis van een democratie. Sinds eind vorig jaar kunt u elke gemeenteraad volgen via een 
livestream op de gemeentelijke website. Zo bent u direct op de hoogte van alle genomen beslissingen. De N-VA hoopt en pleit 
ervoor dat u de gemeenteraad ook na de coronacrisis digitaal kunt blijven volgen.

We stelden ook voor om een vragenhalfuurtje voor het publiek in te lassen, maar dat voorstel werd helaas niet goedgekeurd.

Door de parkeerplaatsen schuin te plaatsen, kunnen 
bestuurders makkelijker in- en uitrijden. 

Een veelgebruikt zebrapad 
wegnemen is een fout signaal naar 
de zwakke weggebruiker toe. 

Etienne Mignon 
Gemeenteraadslid

Filip Durant 
Gemeenteraadslid
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De N-VA voor u aan het werk
Wat doet N-VA Galmaarden voor u? Veel van onze inspanningen halen de kranten niet. Maar daarvoor doen we het niet. 
We werken in de eerste plaats voor u. Hieronder een kleine greep uit talloze tussenkomsten, schri� elijke vragen en voorstellen.

  Wilt u meer weten over een tussenkomst? Contacteer gerust onze gemeenteraadsleden. 
U vindt hun gegevens op www.n-va.be/galmaarden in de rubriek ‘wie is wie’. 

N-VA doet voorstellen voor betere afvalophaling
Sinds 1 april werkt Ilva voor de inzameling van restafval niet langer met zakken en stickers, maar met containers. Voortaan 
betaalt u per aangeboden kilogram. De N-VA vindt het goed dat de vervuiler betaalt, maar deed enkele voorstellen om de 
afvalophaling te verbeteren. 

De N-VA is ermee akkoord dat je moet 
betalen per aangeboden kilogram, maar 
niet met de ledigingskost die aangerekend 

wordt telkens wanneer je een container 
buitenzet. “Daarom stelden we voor om 
het aanbieden van restafval en gft gratis te 
maken”, zegt gemeenteraadslid Veronique 
Stroobant.

Toelage voor kinderdagverblijven en 
onthaalmoeders
Het tweede voorstel dat de N-VA indiende 
was een uitbreiding van de doelgroepen 
die in aanmerking komen voor een jaar-
lijkse tegemoetkoming voor de afval-
ophaling. “Wij hadden graag gehad dat 
erkende Galmaardse kinderdagverblijven 
en zelfstandige onthaalmoeders eveneens 
een jaarlijkse babytoelage kregen van 25 

euro per ingevulde opvangplaats”, aldus 
Veronique.

De N-VA is teleurgesteld dat de meer-
derheid geen rekening hield met onze 
argumenten. Maar dit zal ons niet beletten 
om voorstellen te blijven indienen waar-
van iedere inwoner van Galmaarden beter 
wordt.

De N-VA vindt het goed dat afval voortaan 
gewogen wordt, maar is niet akkoord met de 
ledigingskost die erbij komt. 

Veronique Stroobant 
Gemeenteraadslid

SENIORENRAAD EN VEILIGHEIDSCEL

Dankzij de N-VA werden een seniorenraad 
en lokale integrale veiligheidscel opgericht. 
Die laatste moet personen die het risico 
lopen om te radicaliseren zo snel mogelijk 
detecteren en preventief optreden.

SPEELTOESTELLEN IN BALJUWHUIS

Onze gemeenteraadsleden dringen erop aan 
om de verwaarloosde kruidentuin in het 
Baljuwhuis te vervangen door speeltoestellen 
voor kinderen. 

VERLICHTING EN LAADPALEN

De N-VA vroeg meermaals 
om verlichting te plaatsen aan 
het baantje aan het perron van 
Tollembeek naar de Muyllebeek-
straat. We pleiten er bovendien 
voor dat bij de ‘verledding’ van 
de verlichting van Galmaarden 
op bepaalde toeristische 
plaatsen laadpalen komen voor 
e-bikes en elektrische steps.

INTERNET IN WILLEM TELL

De N-VA pleit voor internet 
in zaal Willem Tell.

ZOMERSCHOOL

N-VA Galmaar-
den stelt voor om 
een zomerschool 
op te richten. De 
Vlaamse Regering 
voorziet daarvoor 
een vergoeding 
met de bedoeling 
de leerachterstand 
weg te werken. 

TRAGE WEGEN

De N-VA dringt aan 
op de opmaak van een 
tragewegenplan. 

NUTSKASTEN IN NIEUW JASJE

We stellen voor om de nutskasten te bekleden. 

PROTEST TEGEN BRUSSELSE STADSTOL

Op ons initiatief maakten we samen met de 
meerderheid een ontwerptekst op om actie te 
ondernemen tegen de plannen van de Brusselse 
regering om een stadstol in te voeren. Ongeveer 
1.100 Galmaardse inwoners pendelen dagelijks 
naar Brussel. 

VEILIGE SCHOOLOMGEVINGEN

We vragen om de zichtbaarheid 
aan de scholen te verhogen met 
octopuspalen, een gevleugeld 
zebrapad en/of een digitaal bord. 
Ook in de scholen wordt de 
veiligheid verhoogd, dankzij 
CO2-toestellen die de gemeente 
op vraag van de N-VA ter 
beschikking stelt. 

NEEN TEGEN BIJDRAGE VOOR WOONWINKEL

De N-VA wil dat de gemeente meer taken in 
eigen beheer doet. Daarom stemden we tegen 
de financiële bijdrage aan woonwinkel 
Pajottenland. Die bedraagt maar liefst
210.688 euro voor zes jaar.

www.n-va.be/galmaarden
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


