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6 jaar later …

Het bestuur van N-VA Vorselaar

Op 8 oktober 2006 hebben jullie mij met bijna 10 procent van de stemmen verkozen
als gemeenteraadslid. De lijst AMA (Alles Moet Anders) stond toen ook al voor
verandering. Er is ondertussen al veel veranderd, maar het kan nog beter. 

Daarom probeer ik nu samen met een team van gedreven mensen jullie vertrouwen te
winnen om ons onze plannen te laten uitwerken. 

Er moet meer rekening gehouden worden met de noden van de bevolking. Geen overhaaste
beslissingen nemen maar eerst luisteren naar de inwoners en de plaatselijke
verenigingen. In deze financieel moeilijke tijden moet ook de gemeente iedere euro
tweemaal omdraaien alvorens deze uit te geven. Daarom wil N-VA Vorselaar een zuinig
maar efficiënt beleid voor en met de eigen bevolking en zeker in samenspraak met alle
verenigingen. 

Op 14 oktober is het aan u om voor verandering te zorgen. Wij zullen onze
verantwoordelijkheid zeker opnemen als jullie ons de kans geven. De laatste zes jaar heb ik
gezien dat het bijna onmogelijk is om in je eentje iets te veranderen. Daarom staan wij niet
alleen vóór 14 oktober, maar ook erna met ons hele team klaar om aan de verandering te
werken.

Ons volledige programma vind je op de website www.n-va.be/vorselaar.

Jos Bakelants
Lijstduwer
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N-VA Vorselaar 
gaat voor verandering!

“N-VA Vorselaar hecht veel belang aan het
dorpse leven en wil de komende jaren een
open en betrokken bestuur organiseren met
de sterke nadruk op een efficiënt financieel
beleid. Cruciale werkpunten in de gemeente
moeten worden aangepakt, maar in
samenspraak met al onze inwoners. Vorselaar
moet een gezins- en kindvriendelijke
gemeente worden. We willen extra aandacht
voor verkeersveiligheid, meer kinderopvang
en een goede opvolging van openbare
werken.”

Davy Van Hemelen
Lijsttrekker

Davy Van
Hemelen
Lijsttrekker 
N-VA Vorselaar

Meerderheid voert extra belasting in  
om in Vorselaar begraven te worden

  

Wist je dat voormalige inwoners van Vorselaar die 
gedurende vijf jaar niet meer in Vorselaar wonen, 
maar hier wel op het kerkhof willen begraven wor-
den, daarvoor een extra belasting moeten betalen? 
N-VA Vorselaar vraagt om die regel uit het nieuwe 
belastingreglement te halen.

Het reglement van de belasting op lijk- en asbezorging 
voorziet in een belasting voor personen die op het 
ogenblik van overlijden niet in Vorselaar wonen maar 
op ons kerkhof willen begraven worden.

Enkel indien die persoon gedurende meer dan 40 jaar 
of sinds zijn geboorte in Vorselaar heeft gewoond, en 
sinds minder dan vijf jaar voor zijn overlijden verhuisd 
is, zal hij van een vrijstelling van deze belasting kun-
nen genieten.

RUSTHUIS
Vorselarenaren die, omwille van hun gezondheid of 
een gebrek aan zelfredzaamheid en/of opvangmoge-
lijkheden binnen onze gemeente, in de laatste fase van 
hun leven gedwongen zijn Vorselaar te verlaten – bij-
voorbeeld naar een rusthuis, worden dus belast indien 

zij het geluk hebben om nog 
langer dan vijf jaar te leven.

VOORSTEL N-VA
Het voorstel van N-VA Vor-
selaar  was dan ook om in 
die specifieke situatie, deze 
tijdsbeperking weg te laten.

Aangezien ons voorstel 
niet door het bestuur werd 
opgepikt, heeft de N-VA het 
nieuwe belastingreglement 
niet gestemd.

Ondertussen wijst de N-VA ook op de verloederde 
toestand van het kerkhof (zie ook binnenin dit huis-
aan-huisblad).

“De beslissing van het gemeentebestuur om geen 
pesticiden meer te gebruiken bij het onderhoud, mag 
geen excuus zijn om het kerkhof te laten verloederen”, 
zegt de N-VA

Tom Breugelmans
Fractieleider gemeenteraad

www.n-va.be/vorselaar
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In januari 2015 werd goedkeuring verleend aan het bestek 
voor de bouw van een nieuw sanitair blok bij de basisschool 
De Knipoog waarbij de kostprijs van dit project werd ge-
raamd op 129 000 euro.

Nog voor aanvang van de werken moest men de raming al 
bijstellen en het budget verhogen met  25 000 euro, dat is een 
verhoging van ruim 15 procent.

N-VA Vorselaar hoopt  dat, met een geraamd budget van 528 
000 euro, het bestuur en/of de architect, hun huiswerk voor 
wat betreft de uitbreiding van de buitenschoolse kinderop-
vang , beter hebben gemaakt.

Met het uitbrengen van de gemeentegids 2015-2017 wil het bestuur 
het  gevoerde beleid onder de aandacht van de burgers brengen. 
Terecht. Vorselaar is inderdaad een fijn dorp om te wonen en het 
bestuur mag hierin zeker een aandeel opeisen.

Het moet in haar profileringsdrang echter niet overdrijven. De aanpas-
sing van het kruispunt Kempenlaan-Goorbergenlaan inkleden als een 
succes is wat N-VA Vorselaar betreft een brug te ver.

NIETS VERANDERD

De ingreep heeft weinig tot niets veranderd aan de zichtbaarheid en bij 
uitbreiding veiligheid op het bewuste kruispunt, wel integendeel!

Door de inplanting van de laad-en loszone gebeurt het nu ook regel-
matig  dat vrachtwagens het zicht naar links belemmeren. 

EXTRA BEWAKING NOODZAKELIJK

De extra bewaking van het kruispunt voor 
en na school is absoluut noodzakelijk en 
toont het probleem aan.

Een omkering van de rijrichting in de 
Kempenlaan had een veel groter effect op 
de veiligheid gehad en had kunnen ingepast 
worden in het totale project rond de vernieu-

wing van onze dorpskern.

Wat N-VA Vorselaar betreft, blijft dit een gemiste kans!

Op de gemeenteraad van 7 september bracht N-VA Vor-
selaar de slechte staat van het kerkhof op de agenda. 

Heel wat inwoners hadden ons reeds gemeld dat het 
kerkhof er al maandenlang troosteloos bij lag. Het 
kerkhof is volgens N-VA Vorselaar toch een plaats waar 
familieleden hun overleden 
dierbaren in een verzorgde 
omgeving kunnen bezoeken. 

We hebben begrip voor de 
nieuwe werkwijze van de 
gemeente om een pesticiden-
vrij beheer toe te passen, maar 
vragen om deze belangrijke 
plek in ons dorp toch extra 
aandacht te geven.

Jaarlijks worden enkele 
honderden fietsen gestolen 
in onze politiezone. Toch 
hangen er in Vorselaar niet 
overal camera’s op plaatsen 
waar deze diefstallen gebeu-
ren. Het ophangen van alleen 
een bord van een bewakings-
camera op deze plaatsen zou 
een voldoende afschrikeffect 
moeten hebben volgens het 
huidige bestuur. 

In de praktijk ontdekken we echter dat dieven zich 
hier helemaal niet door laten weerhouden. Bij een cor-

rect gebruik 
van camera-
beelden door 
een bevoegd 
ambtenaar bij 
een aangifte 
van een mis-
daad blijft de schending van de privacy beperkt tot het 
identificeren van de dief. 

Dus als afschrikken duidelijk niet werkt, dan moeten 
andere permanente maatregelen, zoals het plaatsen 
van een bewakingscamera, terug in overweging wor-
den genomen. 

Nieuw sanitair basisschool De Knipoog  
ruim 15 % duurder dan geraamd

N-VA wijst op verloedering kerkhof

Schrik dieven af met een pakkans,  
niet enkel met een bord

Kruispunt Vispluk-Berkelheide-Proosthoevebaan  
veiliger

Op de gemeenteraad van 7 september 2015 stelde de N-VA voor om wegmarkeringen aan te brengen op het 
kruispunt Vispluk-Berkelheide-Proosthoevebaan. In de zomermaanden is de zichtbaarheid er beperkt door de 
aanwezige gewassen op het veld gelegen langs de binnenzijde van het kruispunt.

Dit leverde soms gevaarlijke situaties op wanneer het verkeer komende van Vorselaar en rijdend richting Lille, 
de bocht te scherp aansnijdt. Onze fractie heeft toen voorgesteld wegmarkeringen aan te brengen zodat het mid-
den van de rijbaan duidelijk zichtbaar wordt.

Het bestuur erkende het probleem en heeft ondertussen de nodige aanpassingen doorgevoerd. Naast de weg-
markering zal ook de voorrangsregeling worden aangepast, waarbij het verkeer komende uit de Proosthoeve-
baan voorrang zal moeten verlenen aan het verkeer op de as Vispluk-Berkelheide.

Door de inplanting van de laad-en loszone 
gebeurt het nu ook regelmatig  dat vracht-
wagens het zicht naar links belemmeren. 

Door de gewassen op het veld kan het kruispunt gevaarlijk zijn als men de bocht afsnijdt. Daarom vroeg de N-VA wegmarkeringen.

Aanpassing kruispunt Kempenlaan is gemiste kans

Jef Van De Vel
Bestuurslid N-VA Vorselaar

Monique Van Laer
Penningmeester N-VA Vorselaar

Davy Van Hemelen,
gemeenteraadslid N-VA 
Vorselaar




