
Jaargang 2015 • nr. 3 • oktober

ROTSELAAR

www.n-va.be/rotselaar

VU
: G

un
th

er
 D

er
ez

e,
 K

ap
el

st
ra

at
 5

2,
 3

11
0 

Ro
ts

el
aa

r

GEZOCHT: 
LANGETERMIJNVISIE
VOOR ONDERWIJS Dat de meerderheid niet graag 

informatie deelt, dat weten we al. 
Gemeenteraadscommissies worden 
pas samengeroepen als de beslis-
sing al genomen is en gemeente-
raadsleden worden uitgesloten van 
deelname aan klankbordgroepen. 
Allemaal erg vreemd als je weet 
dat de meerderheid van CD&V en 
Open Vld beloofde maximaal in te 
zetten op transparante besluitvor-
ming en vlotte doorstroming van  
informatie naar iedereen.

Maar er is nog meer. Toen N-VA-
raadslid Piet De Bruyn op 2 juli vroeg 
om van zijn inzagerecht als gemeente-
raadslid gebruik te kunnen maken 
met betrekking tot een aanstellings-
dossier in de gemeente, kreeg hij na 
meer dan een week wachten te horen 
dat de documenten die hij wenste in 
te kijken informatie van persoonlijke 
aard bevatten en dat hij dus geen 
inzage recht had. 

Dat een gemeente haar raadsleden 
wijst op de vertrouwelijkheid die ze 
moeten respecteren bij het inkijken 
van dossiers, is evident. Dat ze raads-
leden hier nog eens extra aan herin-
nert als het om personeelsdossiers 
gaat, is geen enkel probleem. Maar be-
weren dat inzage onmogelijk is omdat 
het dossier informatie van persoonlij-
ke aard bevat, is natuurlijk klinkklare 
nonsens. Een dossier over een aanstel-
ling, bevordering, ontslag … van een 

gemeentelijk personeelslid bevat altijd 
informatie van persoonlijke aard. Hoe 
zou een gemeenteraadslid ooit kunnen 
controleren of een procedure correct 
werd gevolgd als hij deze dossiers niet 
zou mogen inkijken? 

In een vriendelijk, maar juridisch 
sterk onderbouwd bericht, weerlegde 
Piet De Bruyn de gebrekkige en foute 
interpretatie van de gemeente en 
herhaalde hij zijn gemotiveerde vraag 
tot inzage van het dossier. Het duurde 
vervolgens nog eens 24 uur voordat 
de gemeente begreep dat het nog 
langer beknotten van het inzagerecht 
onhoudbaar was. Raadslid De Bruyn 
kon dan toch naar het gemeentehuis 
om het dossier in te kijken. 

“Het is onbegrijpelijk dat de gemeente 
haar raadsleden blijkbaar als lastpos-
ten beschouwd die zo ver mogelijk op 
afstand moeten worden gehouden. 
En dat daarbij zelfs een loopje wordt 
genomen met de bestaande decreten, 
is helemaal onaanvaardbaar”, aldus 
Piet De Bruyn.

Meerderheid probeert inzagerecht 
van raadsleden te beperken

N-VA-gemeenteraadslid  
Gunther Dereze:  
“We begrijpen niet waar-
om de gemeente weigert 
vooruit te kijken.”

N-VA-raadslid  
Piet De Bruyn kreeg 

pas inzage in dossiers 
nadat hij er de meerder-
heid op had gewezen  
dat hij daar juridisch 
recht op had.

Als het bevolkingsaantal stijgt, stijgt het aantal 
kinderen dat een plaats moet krijgen in de 
klas. Zo simpel is het. In Rotselaar moet de 
gemeente dus dringend werk maken van meer 
plaatsen in de gemeentelijke basisscholen. 

Op de gemeenteraad van 2 juli werd hierover 
gediscussieerd. Schepen Jacobs gaf aan dat 
uitbreiding enkel nog mogelijk is in de gemeen-
telijke basisschool (GBS) van Wezemaal. Daar 
kan nog een bijkomend klaslokaal komen. In 
de GBS van Werchter, Heikant en Rotselaar kan 
dit niet. We vinden het een goede zaak dat er 
nagedacht wordt over het aantal beschikbare 
plaatsen. Het is eveneens prima dat vervolgens 
duidelijk gecommuniceerd wordt over hoeveel 
plaatsen er de volgende jaren in de verschil-
lende gemeentelijke basisscholen zullen zijn.

Wat we echter niet begrijpen, is het gebrek 
aan bereidheid bij de gemeente om vooruit 
te kijken. We weten dat een investeringsdos-
sier voor de uitbreiding van  schoolinfrastruc-
tuur geen gemakkelijke zaak is. Het duurt heel 
wat jaren voor er effectief nieuwe klassen of 
scholen kunnen worden gebouwd. Door daar nu 
geen beslissingen over te nemen, verliezen we 
kostbare tijd. Wij roepen deze meerderheid dan 
ook op om een ernstig dossier voor te bereiden 
voor de uitbreiding van de capaciteit van de 
gemeentelijke basisscholen. Zeker gezien de 
plannen die op tafel liggen voor bijvoorbeeld  
de dorpskern van Rotselaar, lijken  
ons extra schoolplaatsen binnen  
10 jaar geen overbodige luxe.



N-VA keurt begroting AGB niet goed

Vanuit het Autonaam Gemeentebedrijf (AGB) 
kwam voor het eerst wat goed nieuws: er werd 
voor de eerste keer een bescheiden winst ge-
maakt:  82 037,32 euro om precies te zijn. Toch 
onthielden N-VA-raadsleden Bram Speetjens 
en Gunther Dereze zich bij de stemming en 
maakten ze een paar pertinente opmerkingen. 

1.  De winst is vooral te danken aan besparingen, 
maar de inkomsten, vooral van de verhuur en 
van de Mena zijn sterk teruggelopen. Namens 
de N-VA drong Bram Speetjens dan ook sterk 
aan op een actieplan. Dit plan moet duide-
lijk maken hoe men de inkomsten terug wil 
opkrikken. Het zou immers jammer zijn om 
de inspanningen van de besparingen verder 
verloren te laten gaan door mindere inkom-
sten. De overige raadsleden waren hiermee 
akkoord. We komen hier dus zeker op terug.

2.  Verder drong Bram aan om zeker in het budget 
2016 nieuwe prioritaire doelstellingen op te 
nemen. Er was voor deze legislatuur immers 
slechts 1 prioritaire doelstelling opgenomen 
en die was om te investeren in ICT-materiaal. 

Dat is ondertussen gebeurd. Hoog tijd om de 
onduidelijkheid weg te werken en klare wijn te 
schenken. Wat is de ambitie die de gemeente 
nog heeft met het AGB? Hoe gaat ze dat reali-
seren? Veel vragen … maar het is nog wachten 
op de antwoorden.

3.  Dat N-VA’ers cijfers kunnen lezen, bleek uit de 
derde opmerking. Er werd trots aangekondigd 
dat er voor het eerst winst werd 
gemaakt en dan bleek dit 
bedrag in het jaarverslag bij 
‘te verwerken verliessaldo’ 
genoteerd te staan! Van alle 
bestuursleden was het enkel 
Bram die dit had opgemerkt. 
Op vraag van de N-VA werd 
deze fout gecorrigeerd en 
werd met een paar da-
gen vertraging een 
correct jaarverslag 
aan de gemeente-
raad bezorgd.

Rotselaar heeft een aantal verkeersaders en 
straten waar stelselmatig veel te snel gereden 
wordt. Naast de dorpskern van Rotselaar en de 
doortocht van Wezemaal, denken we dan zeker 
nog aan de Steenweg op Gelrode en de Vijfde 
Liniestraat. Al jaren pleiten we voor een aantal 
aanpassingen van de maximum toegelaten snel-
heid om zo te komen tot een betere opdeling van 
de gemeente in verschillende snelheidszones. 

Bewoners van de Steenweg op Gelrode trokken 
aan de alarmbel en vroegen de bebouwde kom 
van de Heikant uit te breiden. De meerderheid 
kwam vervolgens met een plan naar de gemeen-
teraad waarbij die uitbreiding er inderdaad komt, 
maar slechts met een zone van 250 meter, namelijk 
tot net voorbij de Beukenlaan. Dit betekent dat 
vlak na de Beukenlaan de snelheid weer oploopt 
tot 70 km/u, terwijl de bebouwing en het wegtype 
nagenoeg dezelfde blijven.

Uiteraard is deze aanpassing een stap in de goede 
richting, maar waarom deze beperkte aanpas-
sing in plaats van meteen een duidelijk signaal te 
geven aan het verkeer?

Met deze vraag trok N-VA-gemeenteraadslid 
Frans Vansteenbeeck naar de gemeenteraad. Om-
dat er niet echt een duidelijke motivatie gegeven 
kon worden voor deze beperkte uitbreiding van 
de bebouwde kom, stelde hij namens de N-VA-
fractie voor om de bebouwde kom nog wat verder 
uit te breiden tot voorbij de Kwikstaartweg. Veel 
logischer volgens Frans: “De weg verandert daar 

duidelijk van type en de dichtheid van de bewo-
ning wordt beduidend minder.” CD&V en Open 
Vld vonden het echter niet nodig om naar deze 
vraag van de N-VA én de vele buurtbewoners te 
luisteren, en hielden het bij het oude plan. Na aan-
dringen van de N-VA-fractie beloofde de schepen 
wel nog het N-VA-voorstel voor te leggen aan de 
verkeersadviesraad.

Frans Vansteenbeeck betreurt dat veiligheid blijk-
baar niet op elke plaats even belangrijk is.  
Daarnaast onderstreepte hij nogmaals de steun 
die de N-VA geeft aan alle  
zinvolle plannen die het  
verkeer in Rotselaar veiliger  
kunnen maken. Hij vroeg dan 
ook om in het kader van de 
voorziene wegverfraaiingen 
en rioleringswerken hier  
optimaal op in te zetten.

www.n-va.be/rotselaarrotselaar@n-va.be

Veilig wonen voor iedereen! 

Jaarlijkse brunch opnieuw groot succes

N-VA-raadslid Frans Vansteenbeeck:  

“Spijtig dat verkeersveiligheid blijkbaar niet op 

elke plaats even belangrijk is.”

N-VA-raadslid Bram Speetjens

Onze jaarlijkse brunch was weer een succes. Het feit dat minister Jan Jambon 
als gastspreker op de affiche stond, droeg daar zeker toe bij. Hij is immers hét 
gezicht van de N-VA in de federale regering. Minister Jambon schetste in enkele 
rake lijnen de resultaten van één jaar federaal regeringsbeleid. Hij wees op de 
sociaal-economische uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. 

Voor het eerst in vele jaren is er nu eindelijk een regering die écht werk maakt 
van een gezond financieel beleid. De inspanningen die 
deze regering inderdaad van de mensen vraagt, levert 
ook resultaten op. Het tekort op de begroting wordt stap 
voor stap weggewerkt. Maar deze regering doet meer 
dan alleen heb budgettaire huishouden op orde brengen. 
Tegelijkertijd zorgt deze meerderheid met de uitgewerkte taks-shift voor een stijging van de 
netto lonen. Dit is mogelijk door te besparen op de kosten van de overheid, aangevuld met een 
beperkte verhoging van accijnzen op diesel, alcohol en tabak. De hele operatie zorgt ervoor dat 
de laagste inkomens al in 2016 een reële verhoging van hun loon zullen zien. En dit zonder dat 
de werkgever hiervoor de prijs moet betalen! 

Tot slot wees Jan Jambon ook op de veiligheidsuitdagingen waarmee we worden geconfron-
teerd. De actie in Verviers en de situatie op de Thalys bewijzen hoe dichtbij de dreiging is. Per-
manente waakzaamheid en proactief optreden zijn essentieel. De minister wees op de goede 
samenwerking met de Vlaamse Regering wat betreft preventie en opvolging van radicalisering. 
Die is ook nodig om tot een gecoördineerde aanpak te komen.

Uitnodiging
Op café met N-VA?
Zin om met de N-VA-mandatarissen en bestuursleden een babbel te slaan?  
Kom dan op dinsdag 10 november naar café Oud Werchter. U vindt er ons vanaf  
20 uur. Iedereen welkom.



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

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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


