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Beste inwoners
van Liedekerke
N-VA Liedekerke trapte het najaar
af met haar jaarlijkse Haantjeskermis. Er werd genoten van een
lekker menu afgewisseld met een
goede babbel en een frisse pint.
Wie het gezellig samenzijn miste,
krijgt een herkansing op de jaarlijkse Kermis d‘Eppestroat, waar
wij als vanouds staan met onze
drankstand.

Huis van het Kind

N-VA steunt initiatieven tegen
kansarmoede

Het najaar van 2017 luidt ook de
start van de verkiezingskoorts
in. Meer dan ooit wil de N-VA in
Liedekerke een alternatief bieden
voor de huidige, vastgeroeste
coalitie.
Het gebrek aan transparante
besluitvorming werd nogmaals in
de verf gezet wanneer de N-VA
een gemeenteraadscommissie
voor ruimtelijke ordening wilde
oprichten, maar op een stevige
‘njet’ botste.
Al te vaak worden aanmerkingen
van onze fractie in het belachelijke getrokken en wordt er niet
naar de oppositie geluisterd.
Liedekerke blijft ook het toneel
van megalomane projecten die
het landelijk karakter van onze
gemeente steeds meer tenietdoen.
N-VA Liedekerke stelt u een open
beleid voor en wil onze gemeente
weer leefbaar maken voor al haar
inwoners.
Kasper Daem
voorzitter

Het voorbije jaar werd de oprichting van het Huis van het Kind
voorbereid. In het najaar zal dat feestelijk geopend worden.
De oprichting ervan wordt opgelegd door
de Vlaamse Regering. Die wil het maximum halen uit alle bestaande initiatieven
rond preventieve gezinsondersteuning. Ouders zouden hierdoor makkelijker toegang
moeten kunnen krijgen tot het gezondheids- en opvoedingsaanbod en tot spel- en
ontmoetingsinitiatieven in de gemeente.
N-VA Liedekerke kijkt uit naar de resultaten, want de stijgende kansarmoede bij
kinderen is een van de pijnpunten in onze
gemeente.
In juni publiceerde Kind en Gezin naar
jaarlijkse gewoonte de Vlaamse kansarmoedecijfers. Die index brengt de leefsituatie van zeer jonge kinderen in kaart op
basis van zes criteria: inkomen, arbeid,
opleiding, huisvesting, stimulatieniveau en
gezondheid. In Vlaams-Brabant bedraagt
die 8 procent. De voorbije tien jaar steeg
de index in Liederkerke onder het bestuur
van de huidige meerderheid van 1,8 naar 7,4

procent. In onze buurgemeente Affligem is
de index 4,9 procent.

Kader om kansarmoede aan te
pakken
N-VA Liedekerke vindt dat het gemeentebestuur voor een kader moet zorgen waar
scholen, jeugdbewegingen, Kind en Gezin,
ouderraden, kinderopvanginitiatieven en
politie met elkaar in overleg kunnen gaan
om de kansarmoede aan te pakken.
De problematiek moet bespreekbaar
gemaakt worden buiten de eigen muren.
Ook het intrafamiliaal geweld dat steeds
toeneemt in gezinnen met kinderen moet
grondig aangepakt worden.
Het OCMW en de integratiedienst van de
gemeente moeten voldoende ruimte krijgen
om zinnige initiatieven uit te werken, zodat
dit geen ‘Leeg Huis’ wordt. De andere partners moeten dit invullen en uitrollen.
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 oor het volksfeest Goede Geburen werkt Liedekerke al samen met enkele
V
buurgemeenten. Komt er straks een samenwerking op grotere schaal?
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Goede Geburen voorbode van een fusie?
In de aanloop naar het volksfeest Goede Geburen doken de fusiegeruchten tussen Liedekerke en Affligem
opnieuw op. De voorbije maanden legden de meerderheidspartijen van een aantal aangrenzende
gemeenten (lees Affligem, Ternat en Roosdaal) deze vraag in besloten kring op tafel.
Waarom nu, een jaar voor de
gemeenteraadsverkiezingen?
De Vlaamse Regering neemt 500 euro schuld per inwoner over
van elke gemeente die voor het einde van dit jaar beslist te fuseren. Voor Liedekerke een goede zaak?
Uit de cijfers die de Vlaamse studiedienst begin dit jaar publiceerde, kan N-VA Liedekerke enkel besluiten dat Liedekerke het
aanbod van de Vlaamse Regering ernstig moet overwegen. Uit
die cijfers blijkt namelijk dat Liedekerke de zwakste financiële
partner is en dat de huidige meerderheid de gemeente dwingt
om boven haar stand te leven.

Fusie nodig om uitdagingen aan te kunnen

Geen speeddate zonder inspraak

De kans is ook groot dat de volgende Vlaamse Regering na 2018
de fusies verplicht opneemt in haar regeerakkoord. Daarom
vindt N-VA Liedekerke dat het hoogtijd is dat alle inwoners via
een gemeentelijk referendum inspraak krijgen en correcte informatie krijgen via het gemeentelijk infoblad. De beslissing mag
niet louter door een handvol politici worden genomen, en ook
niet alleen op basis van emotie of persoonlijke voorkeur, maar
door álle opties en cijfers naast elkaar te leggen.

Schuld per inwoner

De coalities in Affligem en Roosdaal zijn daarom vermoedelijk
geen vragende partij voor een fusie. De bonus van 500 euro per
hoofd zou vrijwel totaal worden opgesoupeerd door de hoge
schuldenlast van Liedekerke. Met een mogelijke fusie in het
vooruitzicht zien zij zich genoodzaakt om vlak voor de verkiezingen hun belastingen te laten stijgen.
Daarnaast importeren zij ongewild ook nog de demografische
en sociale problemen van onze gemeente. Liedekerke werd
nog sneller en nog meer geconfronteerd met de nadelen van
de grootstad Brussel. Volgens N-VA Liedekerke kunnen al die
uitdagingen niet meer opgelost worden binnen de grenzen van
één gemeente met 12 119 inwoners.
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Nieuw station Liedekerke
sluit vanaf 2 oktober de
loketten
Ongelooflijk maar waar. Nog voor het
nieuwe station is afgewerkt en feestelijk
geopend, is het al dicht tijdens het weekend.

Provincieraadslid Johnny De Brabanter
verwelkomt hoog bezoek.

Zij kwamen, zagen en
wonnen
De provincieraad van Vlaams-Brabant vergadert
steeds op een dinsdag om 14 uur. Zo ook op dinsdag 27 juni. Maar in de provincieraad zetelen ook
vijf burgemeesters die dezelfde namiddag samen
met hun andere collega’s op het koninklijk paleis
uitgenodigd waren.
De gouverneur en de leden van de deputatie vervroegden de
provincieraad daarom naar 10 uur. Een aantal collega’s uit alle
politieke fracties dienden zich door die wijziging beroepshalve
te verontschuldigen, behalve de betrokken burgemeesters.
Zij kwamen, zagen en staken hun zitpenning op zak. Om dit
knap staaltje van gebrek aan politiek fatsoen aan te klagen,
stuurde de N-VA hoog bezoek naar de bewuste provincieraad.

Volgens de NMBS kopen meer reizigers hun ticket
online of via de automaten in de stations en dat leidt tot
een dalende verkoop aan de loketten. Daarom past de
NMBS vanaf 2 oktober de openingstijden aan van de
loketten in 33 stations, vooral na de middag en tijdens
het weekend.

En Liedekerke is erbij

Reizigers die niet vertrouwd zijn met de automaten,
kunnen in de loop van de maand september rekenen
op een verkoopbediende die bij de automaat aanwezig
zal zijn en hen zal begeleiden met de aankoop van hun
ticket.
Wat met senioren en slechtzienden na deze periode?
Dit betekent ook dat er in het station geen enkel aanspreekpunt meer zal zijn om reizigers te informeren
over reistijden en overstapplaatsen. Wie niet elke dag
met de trein reist, wordt hierdoor niet aangemoedigd.
In onze ogen spaart men hier op de verkeerde post.
Sociale controle en persoonlijk contact in onze
stationsomgeving zijn volgens ons namelijk heel
belangrijk.

N-VA Liedekerke steunde …
Boerenkrijgcomité
Vinkenzettingen Café Terminus
Liedekerkse Pijl
Pinkstertoernooi VK Impegem
Kermis ter Muilen
VK Liedekerke
Warandefeesten
Kermis de Kikker
Kerstmarkt
Bloemenkrans ter nagedachtenis van 11 november
Chocolaatjes voor Valentijn
Moeder in de bloemen voor Moederdag

www.n-va.be/liedekerke

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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