
N-VA Bertem viert haar pioniers
In 2021 vierde de N-VA haar 20ste verjaardag. Ook in Bertem timmert de N-VA 
al lang aan de weg. Wat eens begon met de Volksunie, is nu uitgegroeid tot een 
standvastige en actieve afdeling. Dit feestjaar bood N-VA Bertem de gelegenheid 
om haar pioniers in de kijker te zetten.

LUDO CROONENBERGHS
Ludo, die onlangs 80 jaar is geworden, 
was al in de prille jaren actief in de 
Volksunie en was voor de Volksunie 
twaalf jaar lang gemeenteraadslid, van 
1983 tot 1994. Hij is medestichter van 
het Davidsfonds Leefdaal en richtte 
mee toneelvereniging Laban op. In 
2012 werd hij opnieuw verkozen als 
gemeenteraadslid voor de N-VA en 
vanaf 2019 is hij lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst. Die 
functie oefent hij nu op zijn tachtigste 
nog steeds met volle inzet en goesting 
uit. Ook is hij sinds de oprichting van 
N-VA Bertem in 2010 de penning-
meester van onze afdeling. Zijn 
oprecht enthousiasme blijft steeds 
iedereen motiveren. Meer dan 
voldoende redenen dus om hem in 
de bloemetjes te zetten.

PETER PERSYN 
Peter is de medeoprichter van N-VA 
Bertem en de ruggengraat van de 
afdeling, de persoon bij wie iedereen 
terechtkan en die er al jaar en dag 
staat. Peter heeft mee gezorgd voor het 
succes van N-VA Bertem in de afge-
lopen jaren. Begin 2011 werd hij ook 
verkozen tot voorzitter van het arron-
dissementeel bestuur van N-VA Leuven 
en werd hij lid van de partijraad. Bij de 
nationale verkiezingen van 2014 werd 
hij verkozen tot Vlaams Parlementslid 
en sinds de verkiezingen in 2018 is hij 
gemeenteraadslid. Peter kon ook gaan 
zetelen in de Kamer, maar hij verkoos 
zich in volle coronacrisis verder te 
blijven inzetten voor een organisatie 
van woonzorgcentra.

Zonder deze twee pioniers zou N-VA 
Bertem niet geworden zijn wat ze nu 
is. N-VA Bertem dankt Ludo en Peter 
dan ook voor hun jarenlange inzet en 
hoopt nog vele jaren te kunnen reke-
nen op hun actieve steun.

20 jaar N-VA

Beste inwoners,

In oktober 2001 startte de N-VA 
zowel op de Barricade in Brussel als 
lokaal met een ambitieuze opdracht: 
bouwen aan een democratisch, 
warm en open Vlaanderen. Ludo 
Croonenberghs en Peter Persyn 
trokken, samen met enkele mede-
standers, als eersten aan de politieke 
kar en slaagden erin om de N-VA 
stevig op de kaart te zetten in 
Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle. 

Uiteraard was dat een verhaal waarin 
de voorbije 20 jaar, zowel in moeilijke
als in succesvolle perioden, veel 
gemotiveerde mensen zich enga-
geerden. Zowel op de voorgrond als 
achter de schermen. Langs deze weg 
bedank ik hen hartelijk voor die steun 
en betrokkenheid. 

Uw N-VA-vertegenwoordigers komen 
in de gemeenteraad en het bijzonder 
comité voor de sociale dienst steeds 
sterk onderbouwd tussen en dragen 
zo bij aan een degelijk en verant-
woord beleid. Onze N-VA-afdeling 
behoudt meer dan ooit de veerkracht 
om door te zetten. Onze N-VA-leden
en sympathisanten blijven ons steu-
nen. Vastberaden zullen we zo verder 
doen!

Joris Fonteyn
Voorzitter 
N-VA Bertem
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Structurele steun voor dierenasiel in Bertem
Voor het eerst kunnen onze Vlaamse dierenasielen rekenen op structurele steun. Vlaams Dierenminister Ben Weyts voorzag 
daarvoor vorig jaar 1,2 miljoen euro. Bovenop de vergoeding voor inbeslaggenomen dieren kunnen alle erkende dierenasielen 
nu ook rekenen op een vast steunbedrag en een bijkomende ondersteuning die varieert naargelang de opvangcapaciteit van het 
dierenasiel. In Bertem krijgt vzw Cattitude extra ondersteuning.

Elke dag zetten tal van dierenasielmede-
werkers en -vrijwilligers zich in om dieren 
die er verblijven de best mogelijke zorgen 
te geven. Vaak gaat het om verwaarloosde, 
verdwaalde of vergeten dieren, soms met 
specifieke noden. Dierenasielen steunen 
tot nu toe vaak enkel op vrijwilligers en 
eigen fondsenwerving, waarmee heel 
wat dierenasielen tijdens de coronacrisis 
problemen ondervonden. Daarom kon elk 
erkend dierenasiel in 2020 al rekenen op 
een eenmalige ondersteuning van 3.000 
euro. 

Werking uitbouwen
Vlaams Dierenminister Weyts bouwt 
daarop verder en voorziet naast vergoe-
dingen voor de opvang van inbeslagge-
nomen dieren ook een jaarlijkse struc-
turele ondersteuning waarmee erkende 
dierenasielen hun werking kunnen 
uitbouwen en professionaliseren. In 
Bertem zet vzw Cattitude zich in voor het 
welzijn van katjes, die bij opvanggezin-
nen verblijven. Dankzij dit initiatief van 
Ben Weyts kon vzw Cattitude rekenen op 
zo’n 5.500 euro extra ondersteuning.

Restauratie Sint-Pieterskerk Bertem
In november 2018 keurde het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid het beheersplan voor de Sint-Pieterskerk 
goed. In maart 2019 volgde de inhoudelijke goedkeuring van het premiedossier voor de restauratie en de buitenaanleg, met een 
geraamd premiebedrag van zo’n 730.000 euro. “Het is nog niet bekend wanneer deze premie toegekend zal worden, maar ik 
blijf dit zeker van nabij opvolgen in het Vlaams Parlement. Het is belangrijk dat we blijven investeren in ons Vlaams-Brabantse 
erfgoed”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Allessia Claes.

De Romaanse Sint-Pieterskerk 
in Bertem werd gebouwd in 
de eerste helft van de elfde 
eeuw en gerestaureerd in 1935. 
Sinds 1937 is deze Sint-Pieters-
kerk al een beschermd 
monument. Ook de kerkhof-
muur en het dodenhuisje op 
het kerkhof zijn beschermde 
monumenten. In januari 2019 
stortte echter een deel van 

een aanpalende muur van de 
schuur langs het kerkhof in. 
Daardoor geraakten enkele 
graven beschadigd. Na de 
instorting van de muur van de 
schuur verstuurde het Agent-
schap Onroerend Erfgoed een 
aanmaning om de schuur en 
de ommuring aan de straat-
zijde te herstellen en had het 
overleg met enkele eigenaars. 

De schade is er nog steeds en 
dit werd inmiddels een com-
plexe kwestie omwille van een 
gerechtelijke procedure.

Werken snel aanvatten
“Het is positief dat er gelden 
worden vrijgemaakt voor de 
restauratie van de Sint-Pieters-
kerk in Bertem”, zegt Joris 
Fonteyn, voorzitter van N-VA 
Bertem. “Wij hopen dan ook 
dat de werken op korte ter-
mijn kunnen worden aange-
vat. Ik kaartte de problematiek 
van de ingestorte muur langs 
het kerkhof al meermaals aan 
op de gemeenteraad, maar 
daar lijkt voorlopig helaas 
weinig te bewegen.”

Defi nitieve oplossing nodig
Recent heeft het gemeente-
bestuur de ingestorte muur 
aan het zicht onttrokken 
door er een spandoek met 
een foto van de muur voor te 

plaatsen. “Naast de vraag of 
een dergelijk spandoek wel 
smaakvol is, kan het uiteraard 
geen definitieve oplossing 
zijn. Het gemeentebestuur en 
het Agentschap Onroerend 
Erfgoed moeten samenwerken 
om tot een snelle wederopbouw
van de muur te komen”, besluit 
Joris Fonteyn.

In Bertem zet vzw Cattitude zich in voor 
het welzijn van katjes, die bij opvanggezinnen 
verblijven.

De gemeente plaatste een 
spandoek met een foto van 
de muur voor het ingestorte 
gedeelte, maar dat is slechts een 
tijdelijke oplossing.

Vlaams Parlementslid Allessia Claes 
en voorzitter van N-VA Bertem Joris 
Fonteyn volgen het dossier van nabij op. 
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Geen vergunning voor waterproductiecentrum
N-VA-minister van Omgeving Zuhal Demir hee�  de vergunningsaanvraag voor het dossier van de Watergroep rond de bouw 
van een waterproductiecentrum in Meerbeek op de grens met Bertem afgekeurd. Daarmee benadrukt minister Demir de 
noodzaak om op een duurzame wijze zorg te dragen voor landschap en omgeving, en onderschrij�  ze de bezorgdheden over de 
impact van deze installatie op een waardevol landschap.

Het ging om een industrieel gebouw met enorme afmetingen, ongeveer 100 
meter lang en 50 meter breed – de oppervlakte van een voetbalveld – en tot 16 
meter hoog boven de grond. Boven op de heuvel zou het ook vanuit Bertem van ver 
zichtbaar zijn. Het project omvatte ook de heraanleg van de waterleiding vanaf de 
watertoren in Bertembos naar het waterproductiecentrum in Meerbeek. Die leiding 
zou dan in een open sleuf worden aangelegd en niet via een ondergrondse onder-
boring.

Aandacht voor bevoorradingszekerheid én omgeving
Weliswaar is een nieuw waterproductiecentrum een noodzaak om de water-
voorziening te kunnen verzekeren, maar in dit project diende toch gezocht te worden 
naar een correct evenwicht tussen maatschappelijk belang en impact op mens en 
omgeving. N-VA Bertem is zeker niet tegen de aanleg van het waterproductie-
centrum, maar de inplanting ervan in onze regio moet op een evenwichtige manier 
uitgewerkt worden, met aandacht voor dit mooi stukje Vlaams-Brabant.

Provincie Vlaams-Brabant maakt werk van slim waterbeleid
Water is een kostbaar goed. Soms hebben we er te weinig van, droogt onze grond uit en moeten we maatregelen nemen. Soms 
hebben we er ook te veel van en lopen onze straten en huizen onder water. Het toont aan dat een slim en integraal waterbeleid 
cruciaal is. Eerste gedeputeerde Bart Nevens maakt daar vanuit de provincie Vlaams-Brabant werk van.

Bart Nevens is als gedeputeerde bevoegd voor onder andere 
waterlopen en leefmilieu. Hij is verantwoordelijk voor het beheer 
en onderhoud van zo’n 1.400 kilometer aan waterlopen. “Om 
de waterkwaliteit te garanderen, is er elk voorjaar een grote 
lenteschoonmaak. Zwerfvuil, ander afval en het teveel aan slib 
worden verwijderd. Verzakte oevers worden hersteld en vis-
migratieknelpunten worden aangepakt. Een waterlopensysteem 
in goede conditie is immers niet alleen belangrijk om wateroverlast 
te voorkomen, maar ook om onze natuur te ondersteunen.”

Hulp bij gemeentelijk hemelwaterplan
Uiteraard is een slim waterbeleid ook voor de gemeenten cruci-
aal. Zij kunnen daarvoor op steun van de provincie rekenen. Zo 
krijgen ze een subsidie voor de opmaak van een hemelwaterplan. 
Bij de aanleg van wegeninfrastructuur, van het gemeentelijk 
patrimonium, bij de inrichting van het openbaar domein en bij 
ruimtelijke planning is zo’n plan onmisbaar om met kennis van 
zaken de juiste beslissingen te nemen.

Praktische en fi nanciële ondersteuning
Ook bij erosiebestrijding en maatregelen om wateroverlast te 
verminderen, biedt de provincie ondersteuning. Ze zorgt bij-
voorbeeld voor de nodige ontwerpen en vergunningsaanvragen 
van bepaalde maatregelen en volgt de werken verder op. Er is 
bovendien een financieel voordeel voor de gemeenten: enerzijds 
dient de provincie een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse 
overheid, waarmee tot 75 procent van de kosten voor erosie-
bestrijdingsmaatregelen vergoed kan worden. Anderzijds 
voorziet de provincie zelf nog een aanvullende subsidie van 
15 procent. 

“Zorg voor water is een taak van ons allemaal. Ik ben trots dat 
we als provincie onze rol als voortrekker voor het waterbeleid 
met veel zin en ambitie opnemen”, besluit Bart Nevens.

Het geplande waterproductiecentrum zou een grote 
impact hebben gehad op dit waardevolle landschap. 

Gedeputeerde Bart Nevens bij een nieuwe bufferzone 
met aarden dam in Scherpenheuvel-Zichem.

www.n-va.be/bertem 
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


