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Sterk in
moeilijke
tijden

www.cdenv.be

‘Dorp van de toekomst’ lokt 100 geïnteresseerden

Cd&v info-avond een succes

Op vrijdag 13 maart organiseerden de afdelingen Begijnendijk, Aarschot en Tremelo tesamen een info-avond rond de ontwerpdecreten die de ruimtelijke ordening
en het woonbeleid in Vlaanderen grondig hervormen.

De verkiezingen naderen met rasse schreden, terwijl de economische crisis onze
mensen en onze bedrijven diep treft. Meer
dan ooit rekent u dan ook op politici die
hun verantwoordelijkheid opnemen.
Enkel onze efficiënte cocktail van realistische economische prikkels en sociale
bescherming biedt een uitweg uit deze
moeilijke tijden.
Dankzij onze contacten met het middenveld, onze vele leden, de grote vertegenwoordiging in de gemeentebesturen en de
inzet van onze lokale afdelingen en talloze
militanten, staan wij van alle politieke
partijen het dichtst bij de mensen en zijn
wij het best geplaatst om een ‘gedragen’
beleid te voeren.
Als lijsttrekker stel ik u graag onze sterke
Vlaams-Brabantse lijst voor. U vindt deze
op pagina 6&7 van deze editie van Direct.
Zorg er op 7 juni mee voor dat we kunnen wegen op het beleid van de volgende
jaren, want Vlaanderen heeft nood aan
bestuurders die hun verantwoordelijkheid
opnemen.
Tom Dehaene
Lijsttrekker
René De Proost
Voorzitter CD&V Begijnendijk

Tegen 20.00 uur was de Parochiezaal
van Begijnendijk aardig volgelopen. Er
werden exact 102 toehoorders geteld.
Vlaams Volksvertegenwoordiger Jan
Laurys had het eerst over het waarom van
een Ruimtelijke Ordening en ging ook in
op hoe deze beleidsmatig tot dusver werd
aangepakt. Het ruime hoofdstuk “wijzigingen” werd toegelicht door Tom De
Saegher, adjunct-kabinetschef van Kris
Peeters. Onderwerpen die aan bod kwamen : Wat wijzigt er voor eigenaars van
gronden en/of woningen? Nieuwigheden
voor wie wil kopen, bouwen of huren.
Wat is nieuw voor de (lokale) besturen?
Met te wijzen op enkele belangrijke
zaken die niet wijzigen werd het informatieve deel van de avond afgerond. Na de
pauze kregen de aanwezigen ruim de tijd
om in gesprek te gaan met Jan en Tom.

In dit deel van de avond werden meerdere
(pittige) vragen gesteld en kwam het
publiek ook met enkele opmerkingen en
suggesties naar voren die de heren politici
mee kunnen nemen in hun verdere werk
rond de Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen.
Deze avond ging zeker niet over het
meest ‘sexy’ onderwerp waarmee je een
massa kijklustigen op de been krijgt. En
toch stortten honderd geïnteresseerden
zich op het einde van de werkweek toch
nog op zulk een ‘droog’ onderwerp als
de Ruimtelijke Ordening. Er is/was dus
duidelijk een hoge nood aan informatie
hieromtrent. En die hebben de aanwezigen in de Parochiezaal van Begijnendijk
dank zij cd&v zeer zeker gekregen.
Marcel De Roover - Secretaris

Informatie-armoede

oplossen
De CD&V-Direct die op geregelde
tijdstippen door onze afdeling wordt
verspreid is zowat de enige informatiebron voor politiek nieuws voor de
inwoners van onze gemeente. Ons
gemeentebestuur blinkt immers niet
uit in openheid en transparantie over
hun beleid en te nemen of genomen
beslissingen. Een ‘successtory’ worden
al eens overgemaakt aan de pers maar
om info over andere zaken te bekomen
is het helaas armoede troef.

Op tijd en stond krijgen wij reacties
binnen van lezers. Zij vinden ons wat te
braaf en hopen dat we onze stem nog iets
steviger laten klinken. De CD&V-Direct
is dan ook het krantje van een partij in de
oppositie en vertolkt dus ook onze kritische blik op het werk van de Burgemeester en zijn Schepenen. In een democratie
heeft een oppositie dan ook een controlerende functie te vervullen. Anderen
zijn dan weer van mening dat we onze
bestuurders wel eens te hard aanpakken.
Hen kunnen we gerust stellen, we hebben

ook al ons akkoord betuigd met zaken die
de meerderheidsfractie voorstelt of heeft
gerealiseerd.
De informatie die wij publiceren is
gebaseerd op gegevens die wij –soms met

Piste in de startblokken ?
Atletiekvereniging ROBA en de verantwoordelijken van het project
Start to Run hebben al meermaals de slechte staat van atletiekpiste
aangeklaagd. Ook CD&V bleef aandringen bij het gemeentebestuur om iets te ondernemen. Nu de provincie Vlaams-Brabant voor
het herstel van de piste een subsidie van dertig procent van de te
maken kosten met een maximum van 150.000 euro voorziet, hopen
we dat dit dossier snel een oplossing krijgt.
Liesbet Van Dyck - gemeenteraadslid

http://begijnendijk.cdenv.be

Een site vol interessante informatie. Wordt bijna dagelijks bijgewerkt.

http://wouterindemans.blogspot.com
Overpeinzingen van cd&v-jongere en student Wouter Indemans
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veel moeite en speurwerk- terugvinden
in officiële documenten. Als wij een ‘begroot bedrag’ vermeld zien, mogen wij er
van uit gaan het bestuur deze som nodig
acht om iets te realiseren. MGB mag
ons dan niet verwijten dat wij deze som
communiceren naar de inwoners toe en
deze eventueel als te hoog bestempelen
(vb kost voor sanering vuile grond aan
loods). Als wij geen inzage krijgen in
alle officiële documenten van een project
kunnen wij enkel berichten op basis van
de (deel)info die ons wel heeft bereikt.
Wie heeft er al een uitgewerkt document
in handen gekregen over de al zo lang
aangekondigde dorpskernvernieuwing?
Van dit bestuur moet geen echte ‘openbaarheid van bestuur’ worden verwacht.
Dit is ons na zovele jaren MGB-bestuur
wel al duidelijk geworden. In afwachting
kan u terecht bij ons, onze raadsleden én
onze CD&V-Direct.
René De Proost
voorzitter
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Buurtbewoners halen hun slag thuis

Goreweg

blijft open

Enige tijd geleden bereikte ons het
heuglijke nieuws dat de MGB-Leefmeerderheid afziet van zijn plannen
om de Goreweg, ter hoogte van de Vijverstraat af te sluiten. Niets speciaals
zou u zo denken. Weet echter dat het
heel wat voeten in de aarde heeft gehad
voor het gemeentebestuur ook echt
rekening hield met de verzuchtingen
van de buurtbewoners.
Even een korte opfrissing. Zowel in
de zomer van 2007 als 2008 kregen de
inwoners van de Goreweg en Vijverstraat
een erg wansmakelijke boodschap in de
brievenbus, waarin te lezen stond dat het
gemeentebestuur, in persoon van schepen
Patricia Stevens, ernstig overwoog de
Goreweg af te sluiten. Niet zozeer het feit
dat men naar een oplossing zocht was
misplaatst, wel de manier waarop het ge-

meentebestuur dacht te moeten handelen
was absoluut af te keuren.
De bewoners van de straten in kwestie
toonden zich echter erg strijdvaardig en
gaven blijk van een enorme betrokkenheid als het over hun buurt ging. Vorige
zomer werd dan ook een petitie opgestart,
die uiteindelijk uitgroeide tot een enorm
succes. Als constructieve oppositiepartij
vonden wij, CD&V Begijnendijk-Betekom, het onze plicht enerzijds de buurtbewoners hun rechten in deze te melden,
en het gemeentebestuur enkele alternatieven aan te bieden anderzijds. Daarom
bezorgden we de bewoners een brief met
de melding dat zij een hoorrecht hebben.

opgegeven en nu wil overgaan tot het
creëren van een asverschuiving. De
buurtbewoners en initiatiefnemers van de
petitie hebben dus goed werk geleverd.
Als CD&V verheugen wij ons erop dat
wij hier toch een bijdrage hebben kunnen
leveren.
Wij zullen blijven waken over de beslissingen en de intenties van ons gemeentebestuur en hier tegen optreden indien
nodig. En daarvoor rekenen wij evenzeer
op u, als betrokken inwoner van ons dorp.
Aarzel dus niet ons te contacteren als er
zaken zijn in de gemeente waar u zichzelf
vragen bij stelt!
Wouter Indemans

CD&V Begijnendijk-Betekom is dan
ook blij dat het gemeentebestuur haar
originele (en drastische) plannen heeft

0472/223.114

Nieuw
woonzorgdecreet
Het nieuwe Woonzorgdecreet werd recent door het Vlaams Parlement goedgekeurd.
Dit decreet speelt in op het ondersteunen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van
oudere mensen. Tegelijk voorziet het in maximale zorg voor wie dat nodig heeft en
erkent het de noodzaak van een ‘zorgcontinuïteit’ gedurende het hele zorgtraject van
mensen. Voor de ocmw’s wordt dit bijgevolg een belangrijk document ter ondersteuning van hun toekomstig beleid.
Zo wordt er voorzien in een nieuw kader voor mantelzorgers en vrijwilligers die er
toe bijdragen dat zorgbehoevenden in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven
wonen. Daarnaast wordt het professionele zorgaanbod aan huis versterkt en uitgebreid.
Gezinszorg en aanvullende poetszorg (schoonmaken, karweitjes opknappen, oppashulp)
worden samengebracht om een efficiëntere werking te realiseren
Verder heeft het decreet het ook nog over serviceflats die ‘assistentiewoningen’ worden,
het laat rusthuizen evolueren naar woonzorgcentra; en besteedt bijzondere aandacht aan
de financiële toegankelijkheid van de zorg.
Paul Discart - OCMW-raadslid
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