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KALMTHOUT
Reserveer alvast in uw ag
enda onze jaarlijkse afspr
aak
op het paasontbijt op maan
dag 21 april 2014 vanaf 11
u.
in zaal ’t Centrum in Heide
Kalmthout

KIEZERSBEDROG!

V.U.: Jan Van Esbroeck - Kon. Elizabethlaan 13 - 2920 Kalmthout - kalmthout@n-va.be

Absolute CD&V-meerderheid stelt haar meerjarenplanning voor in de gemeenteraad en wij stellen vast dat ze nog niet
eens de helft van hun eigen top 10-beloften aan de keizers van vóór de verkiezingen wil waarmaken.
CD&V beloften aan de
kiezers vóór de
verkiezingen:
1. Meer fietspaden
2. Betaalbare woningen
voor Kalmthoutenaren
3. Veilig verkeer
4. Meer kinderopvang
5. Waken over het groene
karakter van Kalmthout
6. Aangepaste woningen
voor ouderen
7. Duurzaam energiebeleid
8. Levendige gemeente
9. Steun aan verenigingen
10. Geen belastingverhogingen

≠

Meerjarenplan tot aan volgende verkiezingen:
1. Van de beloofde 14 fietspaden zal slechts de helft gerealiseerd worden. (0/10)
2. Over deze mooi klinkende belofte geen duidelijkheid, laat staan een budgettering, dus hoe gaan ze hier iets aan doen? (0/10)
3. Veilig verkeer lijkt een punt dat wel gehaald zal worden al zal het met minder
fietspaden zijn dan beloofd voor de verkiezingen. (1/10)
4. Beloofd gemeentelijk Kinderdagverblijf komt er niet. (0/10)
5. Waken zullen ze wel doen, dit punt is binnen voor CD&V (1/10)
6. De beloofde renovatiepremies om woningen aan te passen zodat ouderen
langer thuis kunnen blijven wonen, komen er niet. (0/10)
7. Klimaatneutraal beleid zal niet gehaald worden tegen 2020. (0.5/10)
8. Levendige gemeente zal wel lukken. Daar hebben we CD&V niet voor nodig,
daar zorgen onze inwoners zelf wel voor dacht ik zo. (1/10)
9. Morele en materiële steun waarschijnlijk wel, maar aan de andere kant verhogen er wel een hele reeks retributiekosten op de kap van diezelfde verenigingen. (1/10)
10. Verschillende verkapte belasting- en retributieverhogingen worden ingevoerd.
Verdoken belastingverhogingen dus en dat noemen wij kiezersbedrog. (0/10)

Jan Van Esbroeck, N-VAfractieleider: “ CD&V is
gebuisd met 4.5/10 op zijn
eigen TOP 10-programma
van vóór de verkiezingen.
Met 100 % van het beslissingsrecht halen ze slechts
4,5 op 10 van hun eigen
programma. Op deze manier blijft men de kiezers,
de Kalmthoutenaren, voorliegen. Met een mooi
ogend programma lokt CD&V de mensen naar de
stembus en na de verkiezingen breekt deze absolute meerderheid haar beloften. Een dikke buis
dus. Met zo’n rapport durfde ik niet naar huis
komen. De burgemeester is er fier op. Begrijpen
wie kan. Ik reken er in ieder geval op dat de mensen dit bedrog zullen doorzien. Wij vonden in het
CD&V-programma alvast een paar mooie voorbeelden. Leest u vooral mee op bladzijde 3.”

www.n-va.be/kalmthout

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA redt sociale korting op afval
De sociale korting op afval voor gezinnen met kinderen en voor mensen met incontinentieproblemen wordt door
de gemeente bepaald en betaald. Het OCMW geeft de toelatingsattesten.
Omdat deze materie een groot raakvlak heeft met het sociaal beleid binnen de gemeente, pleitte N-VA Kalmthout
ervoor dat de OCMW-raad aan de gemeenteraad zou adviseren dat het een slecht idee is om te besparen in tegemoetkomingen aan mensen die het hard nodig hebben.
“Onder druk van de N-VA-fractie blijft de sociale korting op afval behouden voor diegenen die van het OCMW een toelatingsattest verkrijgen”, zegt OCMW-raadslid Imar Dekeulener. “De uitbetaling zal vanaf
nu ook door het OCMW moeten gebeuren, hoewel dit niet voorzien
werd in de huidige budgetplanning.”
“Voor gezinnen met kinderen valt de tegemoetkoming wel weg en dus
voert CD&V ook hier een verborgen belastingverhoging door.
Kiezersbedrog”, aldus raadslid Ivo Dockx.

IMAR DEKEULENER

IVO DOCKX

OCMW-meerjarenplan en budget 2014: een gemiste kans
Zowel het meerjarenplan als het budget 2014 zijn een gemiste kans: kleine besparingen en geen visie voor de toekomst.
In de OCMW-raad van december werd het meerjarenplan en budget 2014 aan de raadsleden ter goedkeuring voorgelegd. Een meerjarenplan bevat de besparingen en de investeringen voor de volgende 5 jaar. Volgens de N-VA-raadsleden voldoet dit plan niet aan de vereisten.

Geen nieuwe initiatieven
Buiten het dorpshuis als antenne van het dienstencentrum, voorzien voor Nieuwmoer, zijn er geen nieuwe initiatieven
of concrete voorstellen in onze gemeente om in te spelen op een problematiek die, zoals in de rest van Vlaanderen,
exponentieel zullen toenemen: de vergrijzing en de armoede.
Het OCMW heeft geen visie aangaande het woonbeleid voor de zwakken, bejaarden, mindervaliden en gezinnen met
een laag inkomen. Binnen het OCMW kan er minimaal bezuinigd worden. Bezuinigd wordt er vooral op personeel,
maar door toenemende pensioenenlast zal er van deze bezuinigingen niet veel te merken zijn.

“Het meerjarenplan speelt onvoldoende in
op de vergrijzing en armoede.”
Greet Dries, N-VA-fractieleider OCMW
Omvangrijke besparingen zoeken
Om binnen de toegekende gemeentelijke bijdrage te blijven, zal het OCMW in
de periode 2014-2019 nog omvangrijke besparingen moeten zoeken en/of
nieuwe inkomsten vinden. De huidige conjunctuur en de uitbreiding van
Europa brengt uitdagingen met zich mee zoals een stijging van het aantal
werk-lozen en buitenlandse steunzoekers. CD&V neemt ook geen initiatieven
om de verdoken armoede in onze dorpsgemeenschap op te sporen en steun te
geven aan deze mensen.
De N-VA vindt dat het OCMW haar stem meer moet laten horen bij het
gemeentebestuur dat blijkbaar een voorkeur geeft aan andere en meer prestigieuze projecten.

kalmthout@n-va.be

Kiezersbedrog
We moeten niet ver gaan zoeken om het kiezersbedrog
van CD&V te vinden. We lezen even in het verkiezingsprogramma van de lokale verkiezingen van 2012.

toch, het oordeel van de kiezer telt niet langer mee, de
stemmen zijn al binnen”, vertelt gemeente- en politieraadslid Liliane Willemsen.

Bij de neus genomen

Geen éénloketfunctie

‘CD&V kiest er ook voor om twee bijhuizen van het dienstencentrum te openen in de oude kloostergebouwen van Nieuwmoer en
Achterbroek. Die worden ingevuld als
een dorpshuis.’ “Neen dus, in Nieuwmoer komt er wel één, in Achterbroek
niet. Alle kiezers van Achterbroek bij de
neus genomen. Voor mij is dit kiezersbedrog”, aldus nog Veerle.
VEERLE DE BLOCK

“Los van het gemeentehuis en beloofde cultureel centrum is er in het CD&V-verkiezingsprogramma ook nog
sprake van eenvoudige dienstverlening.”
zegt raadslid David Cleiren. “Ik lees er
letterlijk: “Daarom zal de gemeente investeren in een één-loketfunctie zodat
elke persoon, organisatie, onderneming
die beroep wil doen op de diensten van
een gemeente zich eenvoudig tot dit
loket kan richten met al zijn vragen.’ Een
DAVID CLEIREN
erg nuttig voorstel maar wat denkt u? Inderdaad: de éénloketfunctie zal er niet komen. Zuiver kiezersbedrog, me dunkt”

“CD&V beloofde voor de verkiezingen
een nieuw gemeentehuis, een nieuw Cultureel centrum en de aanwerving van
een Cultuurbeleidscoördinator. Ik lees
letterlijk: ‘De zaal zal plaats bieden aan
ca. 300 bezoekers en wordt ter beschikking gesteld van de Kalmthoutse vereniCLARISSE DERYDT
gingen. De gemeente zal tevens een
eigen cultuurprogramma opstarten.’ Van
al deze beloften komt er niets in huis. Zuiver kiezersbedrog” zegt raadslid Clarisse De Rydt .

Ook raadslid en vrijwillig brandweerman Jef Duerloo heeft in het CD&Vbeloftenboek gelezen. “Voor de verkiezingen biedt CD&V de aanleg aan van 14
straten met riolering en fietspad. Hoeveel
zullen er nu in de komende zes jaar werkelijk komen? Nog niet eens de helft.”

JEF DUERLOO

Jonge gezinnen eraan voor de moeite

Jaar van verandering

“In hun verkiezingsprogramma beloofde CD&V om
bouwgronden in erfpacht aan te bieden voor jonge gezinnen. Maar in hun meerjarenplanning wordt geen budget
voorzien, waar gaan ze de grond halen om in erfpacht te
geven? Ook kondigden ze met veel
poeha aan dat er een gemeentelijk kinderdagverblijf zou opgericht worden”,
gaat Sigrid Van Heybeeck verder “Hier
komt niets van in huis. Alle jonge gezinnen die hierop gerekend hadden zijn
eraan voor de moeite. Puur kiezersbeSIGRID VAN HEYBEECK drog.”

N-VA Kalmthout kan dan ook alleen maar besluiten dat
CD&V zelfs niet eens de helft van haar beloftes aan de
kiezer zal nakomen! Wij zullen er echter alles aan doen
om constructief en actief mee te werken in de gemeenteen OCMW raad , in het belang van alle inwoners. We zorgen ervoor dat 2014 toch een jaar van verandering en
vooruitgang zal worden. Ook in Kalmthout.

“In het CD&V verkiezingsprogramma lezen we dat er zal
gekozen worden voor een verregaande samenwerking
met de politiezone Noord. Een logische keuze lijkt me.
Wat staat er nu in hun meerjarenplanning? ‘De politiezone Grens zal fuseren met politiezone
Voorkempen.’ Hier moeten we op zijn
minst eerst over overleggen in de daarvoor voorzien organen. In eerste instantie binnen de politieraad en nadien in de
gemeenteraad. De arrogantie van de absolute meerderheid heeft daar duidelijk
een andere mening over. Bespreken en
LILIANE WILLEMSEN
overleggen hoeft niet meer. Zij beslist

www.n-va.be/kalmthout

Alvast de allerbeste wensen voor een tof, aangenaam,
vrolijk en vooral gezond jaar 2014. Het jaar van verandering voor vooruitgang!

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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

/

/

