
Beste inwoners van Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle
Voordat corona ons leven ging beheersen, organiseerde 
N-VA Bertem meermaals per jaar een gespreksavond 
waarbij een gastspreker zijn licht liet schijnen over een 
actueel thema. Die traditie ontstond in 2011. Toen hield 
N-VA-Kamerlid en energie-expert Bert Wollants in zaal 
Pallekeshof in Leefdaal een uiteenzetting over energie. 
Hij sprak voor een volle zaal onder andere over  
thoriumcentrales en de oprichting van een Vlaams 
Energieagentschap.

Omwille van de coronamaatregelen konden we lange 
tijd geen gespreksavonden meer organiseren. Nu de 
pandemie zo goed als achter ons ligt, wil N-VA Bertem 
de draad weer oppakken. We hebben opnieuw Bert 
Wollants kunnen strikken. Dit keer zal hij het hebben 
over de stand van zaken van het huidige energiebeleid. 

De gespreksavond vindt plaats op woensdag 
29 juni 2022 om 20 uur in zaal De Vleugt in het 
gemeentehuis van Bertem.

De hoge energieprijzen en de kernuitstap geven vast 
voldoende stof tot discussie. Bert Wollants zal verklaren 
hoe het komt dat energie zo duur geworden is. Hij zal 
ook uitleggen hoe de federale regering van plan is om 
daaraan tegemoet te komen. Maar zijn de voorgestelde 
maatregelen wel efficiënt? “Er wordt zogezegd  
miljoenen euro’s vrijgemaakt voor de verlaging van  
de energiefactuur, maar de extra subsidies voor wind-
molens op zee en de extra kosten voor het sociaal tarief, 
souperen dat budget bijna volledig op”, zegt Bert  
Wollants. “De burger zal uiteindelijk weinig impact 
voelen van de federale maatregelen.”

Daartegenover staan de maatregelen die de Vlaamse 
Regering neemt om haar aandeel in de energiefactuur 
te verlagen. De inkomsten die de federale overheid 
de komende jaren uit de kerncentrales zal halen, wil 
Kamerlid Bert Wollants prioritair inzetten om onze 
energiefactuur onder controle te houden.

Wat moet de overheid doen om de bevoorradings- 
zekerheid en de betaalbaarheid van energie te 
behouden? Moeten we nieuwe gascentrales bou-
wen die CO2 uitstoten en waardoor we afhankelijk 
blijven van de gasinvoer uit Rusland? Of moeten 
we onze kerncentrales in werking houden? Kunnen 
we nieuwe kleine modulaire centrales bouwen? Wat 
dan met de opslag van het kernafval? Is de invoer 
van elektriciteit opgewekt door kernenergie van-
uit Frankrijk een alternatief?  Wat met de groene 
energie van zonnepanelen en windmolens? Is ons 
elektriciteitsnet wel aangepast om de nodige energie 
te kunnen leveren als iedereen met een elektrische 
auto rijdt? Kan men wel spreken van groene energie 
als er zware metalen nodig zijn om batterijen te 
maken? Kunnen zonnepanelen en windmolens  
gerecycleerd worden?

Bert zal op deze en andere vragen uitgebreid ingaan. 
Aanwezigen krijgen uiteraard de kans om bijkomende 
vragen te stellen. 

Iedereen is van harte welkom!
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Nieuw bestuur
Op 25 maart organiseerde N-VA Bertem 
bestuursverkiezingen. Het voormalige 
bestuur en tal van leden kwamen samen 
om onder het toeziend oog van Bart  
Nevens, provinciaal gedeputeerde en  
peter van onze afdeling, een nieuw  
bestuur te kiezen.

Jurgen Gyns werd verkozen tot nieuwe 
voorzitter van onze afdeling en Philippe 
Koninckx blijft onze gedreven ondervoor-
zitter. We verwelkomen graag twee nieuwe 
bestuursleden: Pieter Van Hoe en Roni 
Mazlum zijn beiden in Bertem komen 
wonen en versterken onze ploeg. Joris Fon-
teyn en Ludo Croonenberghs blijven als 
mandatarissen eveneens bestuurslid.

We wensen iedereen veel werklust.
Ons nieuw bestuur: een gemotiveerde ploeg met een brede waaier aan talenten en 
interesses om N-VA Bertem in 2024 naar ongekende hoogten te brengen.
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