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BERTEM

wenst u een prettig eindejaar!

Nieuwjaarsreceptie

Jong N-VA

N-VA Bertem nodigt alle inwoners van harte uit op haar
nieuwjaarsreceptie op zondag
31 januari 2016 om 11 uur in het
gemeentehuis in Bertem, zaal
‘De Vleugt’, Tervuursesteenweg
178.

Onlangs bundelden de jongeren van Huldenberg ,
Bierbeek, Oud-Heverlee en Bertem de krachten in de
nieuwe Jong N-VA-afdeling Zuid-Brabant.
Deze afdeling is geografisch gezien de grootste
van Vlaams-Brabant. Voorzitster is Nele De Martelaere
uit Huldenberg. Blijf op de hoogte van onze activiteiten via facebook: Jong N-VA Zuid-Brabant of contacteer
ons via francesco.vanmeeuwen@n-va.be

Als gastspreker verwelkomen
wij de voorzitter van
het Vlaams Parlement:
Jan Peumans.
Iedereen welkom, gratis toegang.

V.U. Henk Struelens, Dorpstraat 397A, 3061 Leefdaal

N-VA steunt
Bednet tijdens
Kerstmarkt Bertem
N-VA Bertem neemt dit jaar opnieuw deel
aan de sociale kerstmarkt. U kan bij ons
genieten van winterse hapjes en dranken.
De opbrengst gaat naar Bednet, in het kader
van de jaarlijkse actie Music for Life.
Met synchroon internetonderwijs garandeert Bednet
voor zieke kinderen en tienermoeders die tijdelijk niet
naar school kunnen, onderwijs op afstand, via de
computer, rechtstreeks en in interactie met hun klas.
Waar en wanneer?
Gemeenteplein, Vossenstraat en Pastorij te Bertem
zaterdag 19 december 2015 van 16u tot 23u
zondag 20 december 2015 van 14u tot 20u

www.n-va.be/bertem

Het Arco-schandaal
Op 13 november organiseerde N-VA
Bertem een
boeiende
gespreksavond
met Peter Dedecker, N-VA
kamerlid, over
het ArcoDexia-ACW
schandaal. Voor een volle zaal zette Peter uiteen hoe
dit fiasco tot stand kon komen.
“De toplui van ACW beloofden mensen het veiligste
spaarproduct ter wereld, maar achter hun rug speelden
ze met hun spaarcenten in het casino. Het blijft onzeker of de spaarders ooit hun geld zullen terugzien.”

Een hart voor Bertem
N-VA Bertem hield op 27 april 2015 in het gemeentehuis een gespreksavond over orgaandonatie. In ons
vorig blad deden wij een oproep aan alle inwoners
om zich te laten registreren als orgaandonor. In 2014

stond de teller van het aantal geregistreerde orgaandonoren op 19. De teller staat nu op 40, een verdubbeling. Wij danken iedereen die zich liet registreren,
en we lanceren graag nog eens onze oproep.
Het formulier kan u bekomen op het gemeentehuis of
via bertem@n-va.be

Bertem geen prioriteit voor Bpost
N-VA Bertem is bezorgd over de
onveilige situatie aan het postkantoor in Bertem. Het kantoor
beschikt niet over eigen parkeerplaatsen: wie met de auto komt,
moet aan de overkant van de
Tervuursesteenweg een parkeerplaats zoeken, met alle risico’s
vandien bij het oversteken van de
drukke steenweg. Bij het buiten-

komen uit het postkantoor loop je
het risico op een botsing met een
voorbijrijdende (brom)fietser.
De N-VA heeft het parkeerprobleem en de gebrekkige toegankelijkheid van het postgebouw
reeds aangekaart, en wenst dat
het gemeentebestuur bij Bpost
aandringt om de toegankelijkheid

en veiligheid voor haar cliënteel te
verbeteren.
Een zijingang met een parkeerruimte voor fietsers en auto’s zou
deze onveilige site toegankelijker
maken. Indien Bpost deze oplossing niet kan uitvoeren, zou men
beter uitkijken naar een geschikte
nieuwe locatie.

Benieuwd naar ons oppositiewerk?
Het is niet gemakkelijk om steeds de officiële notulen van de gemeenteraad door te nemen om te weten wat er
allemaal beslist wordt. Daarom brengen wij u graag op de hoogte van de meest interessante agendapunten, in
begrijpelijke taal. Op onze website vindt u onze korte verslagen van de gemeenteraden: www.n-va.be/bertem

Mobiliteitsplan
rtem”
“Vanuit de oppositie streven wij naar een beter Be
Anja De Herdt

Joris Fonteyn

Karin Baudemprez

Ludo Croonenberghs

N-VA steunt fusie politiezones Dijleland en Tervuren
N-VA-gemeenteraadslid Joris Fonteyn werd door de N-VA-fractie
in de gemeenteraad aangesteld

als lid van de politieraad van de
politiezone (PZ) Dijleland, die

bertem@n-va.be

bestaat uit de gemeenten Bertem,
Huldenberg en Oud-Heverlee. De
politieraad komt 4 maal per jaar
samen, en beslist over budgetten,
aankopen en benoemingen.
Door de beperkte financiële middelen is het politiekorps onderbemand. Meestal kan men ‘s nachts
maar één interventieploeg inzetten. Ook werden er in de zomermaanden geen snelheidscontroles
uitgevoerd. De inbraakcijfers
zullen dit jaar een recordhoogte
bereiken.

Door een samenwerking van PZ
Dijleland met PZ Tervuren zou
men het aantal nachtelijke interventieploegen kunnen verhogen.
Een fusie van beide politiezones
zou voor dezelfde kostprijs resulteren in een betere dienstverlening en meer blauw op straat. De
burgemeester en het schepencollege van Bertem zijn voorstander
van een fusie. In het belang van
de burger wil N-VA Bertem dit
initiatief steunen.

Op 9 november organiseerde het gemeentebestuur
een informatievergadering over het ontwerp van het
nieuwe mobiliteitsplan. De burgers die over een
computer en internet beschikken, konden het plan
van 187 bladzijden via de gemeentelijke website
raadplegen.
Het document bevat een opsomming van knelpunten:
• Door de algemeen verspreide lintbebouwing in
Bertem hebben vele straten de facto zowel een
woon- als een ontsluitende of verbindende functie.
Het verkeersluw maken van deze straten is daarom
functioneel onmogelijk.
• Door de geringe wegbreedte is het aanleggen van een
voetpad en/of fietspad in vele gevallen niet vanzelfsprekend.
• De fietsinfrastructuur voldoet op verschillende assen
niet aan de eisen van het vademecum fietsvoorzieningen.
• De ligging en breedte van het bestaande wegennet
is in de loop der jaren onveranderd gebleven. Mogelijkheden tot aanpassing ervan zijn door de dichte
bebouwing haast onmogelijk.
• Een te grote parkeerdruk is problematisch voor een
vlotte doorstroming van het verkeer en voor het veilige verloop van voetgangers- en fietsersverkeer. Ook
de woonkwaliteit en de ontwikkelingskansen van

www.n-va.be/bertem

het handelsnetwerk komen in het gedrang wanneer
inwoners of klanten moeilijke aangepaste parkeermogelijkheden vinden.De globale parkeerdruk in de
deelkern Bertem is overdag betrekkelijk laag. Lokaal
kunnen er wel concentraties zijn van een hogere
parkeerdruk maar er is steeds een vrij parkeeraanbod
binnen een wandelafstand van 150 meter.
N-VA-secretaris Marc De Vlieger analyseert:
“Het mobiliteitsplan geeft een opsomming van de
talrijke zwakke punten, maar getuigt van een gebrek
aan ambitie om de zaken in onze gemeente te verbeteren. Zo is bijvoorbeeld het openen van trage wegen wel
een lovenswaardig initiatief, maar is de invloed op de
Mobiliteit minimaal.”

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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