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De meerderheidspartijen willen in Leefdaal zelf appartementen 
bouwen bij het oud gemeentehuis en de voormalige rijkswacht-
kazerne. Ze gebruiken die projecten nu als voorwendsel om  
bouwpromotoren toe te staan hoogbouwappartementen op te 
richten. N-VA Bertem is daar duidelijk over: wij willen duidelij-
ke bouwregels voor de hele gemeente om de ‘appartementisering’ 
tegen te gaan. Het straatbeeld in Bertem moet landelijk blijven 
en grote bouwdichtheden willen we vermijden. Appartementen 
met meer dan drie bouwlagen horen niet thuis in onze dorpen.

Meerderheid veegt bezwaren van tafel
Bij een onlangs goedgekeurde bouwvergunning veegde het 
gemeentebestuur nog tientallen bezwaarschriften van tafel. Het 
schepencollege ziet duidelijk geen graten in Bertemse hoogbouw. 
“Het centrum van Leefdaal wordt van oudsher gekenmerkt 
door afwijkend hoge kroonlijsthoogten in het straatbeeld”, klinkt 
het. “Eigenlijk is het toepassen van hoogbouw historisch sterker 
verankerd in het centrum van Leefdaal dan in het centrum van 
het hoofddorp Bertem. De van oudsher ontstane schaalvergroting 
in het centrum van Leefdaal heeft zich vrij recent doorgezet, zodat 
een vierde bouwlaag voor appartementen in centrum Leefdaal 
niet ongepast is, zoals bij het oud gemeentehuis.”

Het gemeentebestuur schaart zich ook achter de uitspraak van de 
Vlaamse bouwmeester om naast een kerk hoog te durven bouwen: 
“Waarom mag alleen een kerktorenhaan op dertig meter hoogte?”

Liever meer kleine woningen dat hoogbouw
N-VA Bertem pleit ervoor om het landelijk karakter te bewaren en 
de verstedelijking te vermijden.  Appartementsbouw lijkt mis-
schien aantrekkelijk, maar de nadelen wegen voor onze landelijke 
dorpen niet op tegen de voordelen.

In plaats van hoogbouw stelt de N-VA voor om een bevolkings- 
toename op te vangen door het bouwen van gezinswoningen op 
kleinere percelen. Ook kangoeroewonen en assistentiewoningen 
willen we stimuleren. Rond de kerk van Leefdaal willen wij  
maximale bescherming van het geklasseerde dorpszicht.

N-VA Bertem verzet zich tegen hoogbouw
De dorpskernen van Bertem en Leefdaal kennen de laatste 
jaren een toenemende interesse van bouwpromotoren. Zij 
kopen er eengezinswoningen op om er appartementen te 
bouwen. Het huidige gemeentebestuur lijkt deze trend eerder 
aan te moedigen dan tegen te gaan.  De N-VA heeft daar een 
andere visie over: stop de hoogbouw en bewaar het landelijke 
karakter van onze dorpen!

 Worden deze huizen vervangen door  
    een hoog appartementsblok?
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Waar andere partijen schimmig doen over de zitpenningen die ze krijgen, geeft N-VA Bertem 
u graag een helder antwoord. Fractieleider Joris Fonteyn schept niet alleen klaarheid in de 
vergoedingen, hij pleit er ook voor dat die gerust een beetje  
minder mogen. 

Joris Fonteyn: “De gemeenteraad houdt jaarlijks tien zittingen. Telkens een raadslid aanwezig is, 
ontvangt die 200 euro bruto.  Netto blijft daar 100 euro van over. Om de N-VA-afdeling in Bertem 
te steunen, gaat er daarvan nog eens 20 euro naar de afdelingskas. Dat komt uiteindelijk dus neer 
op 80 euro netto, of 800 euro per jaar. Als fractieleider krijg ik trouwens geen bijkomende vergoe-
ding.”

N-VA’ers die in de sport- , mobiliteits- of milieuraad zitten krijgen daarvoor geen presentiegeld. Bij 
de gemeentelijke commissies is er enkel in de commissie voor intergemeentelijke samenwerking, 
die twee keer per jaar samenkomt, sprake van zitpenningen: 60 euro bruto per zitting. Sinds de fu-
sie met de politiezone Tervuren ontvangen politieraadsleden 150 euro bruto per zitting (tegenover 
190 euro voor de fusie). De politieraad komt viermaal per jaar samen. 

De N-VA is er overigens al lang een voorstander van om de zitpenningen voor de gemeenteraadsleden 
te verlagen van 200 euro tot 100 euro per zitting. Dat voorstel brachten we al in januari 2013 voor het 
eerst op de gemeenteraad. Enkel de N-VA en Groen stemden voor. De overige 16 raadsleden zagen 
een verlaging van de zitpenningen niet zitten.

Geen graaicultuur bij N-VA Bertem

Rondom Bertem

Geen lusten zonder (kleine) lasten bij de luchthaven

Wij vroegen aan Bart Nevens, Vlaams Parlementslid voor de N-VA en eerste schepen in buurge-
meente Kortenberg, welk probleem hem momenteel bezighoudt. Volgens hem hangen de strenge 
Brusselse geluidsnormen en de bijhorende boetes voor de vliegtuigmaatschappijen als donderwolken 
boven de Vlaamse Rand. 

“Ik zet mij op alle fronten in voor een eerlijke spreiding”, zegt Bart. “De Brusselse kerktorenpolitiek zorgt voor onzekerheid. Zowel 
voor de bedrijven, maar ook voor onze inwoners. De Brusselse politici ontlopen hun verantwoordelijkheid. Blijkbaar is het Brussels 
Airport wanneer het hen uitkomt en de luchthaven van Zaventem wanneer het hen stoort. Het kan niet zijn dat Vlaanderen alle 
lawaaihinder alleen moet torsen. Wie de lusten wil, moet zich ook openstellen voor een deel van de lasten.”

“Wat ons betreft mogen de zitpenningen gerust een beetje 
lager liggen.”

N-VA-fractieleider Joris Fonteyn

“De geluidsnormen hangen als een donkere wolk  
boven de Vlaamse Rand.”

Bart Nevens, Vlaams Parlementslid
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“Ik heb een zwak voor pittige tantes.” Dat zei N-VA-voorzitter Bart De Wever onlangs 
nog. Op maandag 9 oktober organiseren de N-VA vrouwen een panelgesprek met 
enkele van deze ‘pittige tantes’:

Vrouwen in de politiek
Over pittige tantes en tafelspringers

Inschrijven kan via Karin Baudemprez, N-VA-gemeenteraadslid in Bertem:

• karin.baudemprez@n-va.be
• 0477 47 56 85
• Dorpstraat 318, Leefdaal

Alle praktische informatie vind je ook online op www.vrouweninactie.be of 
www.facebook.com/nvavrouweninactie. Hopelijk tot snel!

maandag9 oktober
19.30 uur 

Mena, Rotselaar

Zuhal Demir
staatssecretaris

Renate Hufkens
Kamerlid

Ine Tombeur
schepen in Tienen

Zij vertellen over hun eerste stappen in de politiek, de mooie momenten die ze al beleefden, maar ook de moeilijkheden van hun politieke 
engagement. Hoe overleef je als politica in die mannenwereld? Grijp deze unieke kans om deze fijne dames beter te leren kennen!

Deuren openen om 19.30 uur. Starten doen we om 20.30 uur. We heten je welkom in zaal Mena in Rotselaar. Opgelet: deze activiteit is 
voorbehouden voor vrouwen!

N-VA schenkt 
opbrengst Kerstmarkt 
aan Eglantier

N-VA Bertem nam deel aan de sociale Kerstmarkt  
en verzamelde 1 000 euro. 

In aanwezigheid van minister Ben Weyts overhandigden 
we de cheque aan de directie van De Eglantier.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


