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Signalisatie tijdens 
werken moet beter

Eind september werd de  
Lakstraat in Veerle Heide  
tijdelijk afgesloten naar  
aanleiding van riolerings- 
werken op Veerle-Heide.  
De signalisatie van de  
wegomleiding gebeurde echter 
niet op hetzelfde moment. 

Dit zorgde voor frustraties  
bij de mensen uit de  
straten waarlangs de  
omleiding passeert. Ook veel 
bestuurders wisten niet hoe  
ze moesten omrijden. 

Gemeenteraadslid Caroline 
Janssens kaartte dit aan op  
de gemeenteraad. Ze vroeg 
aan de betrokken schepen om  
in de toekomst dergelijke  
situaties te vermijden. 

De gemeente Laakdal zou 
ervoor moeten zorgen dat de 
signalisatie geplaatst wordt 
op het moment dat de weg 
afgesloten wordt. 

De schepen kon niet meer  
dan bevestigen wat er  
gebeurd was. Hij beloofde in 
de toekomst te proberen om 
zulke situaties met meer zorg 
aan te pakken.

N-VA gaat voort op elan in 2017
Beste inwoners van Laakdal,

Het einde van 2016 nadert met rasse 
schreden. De N-VA kon heel wat  
verwezenlijken tijdens het afgelopen jaar: 
allemaal zaken waar we met z’n allen 
terecht fier op mogen zijn.

Positieve verandering in Laakdal

Eerst en vooral wil ik onze ploeg bedan-
ken voor hun inzet, vertrouwen en de 
goede werking van N-VA Laakdal. Onze 
gemeenteraadsleden lanceerden vanuit  
de oppositie al heel wat initiatieven die 
voor een positieve verandering zorgden  
in de gemeente. Zelfs punten die de  
meerderheid eerst negeerde, kwamen  
er vaak toch. Dat komt vooral veiligheid, 
comfort, besparingen en gezondheid in 
Laakdal ten goede.

De gemeente is inmiddels gestart met 
enkele prestigeprojecten zoals het  
gemeentehuis. Dat dit een flinke hap uit 
de begroting neemt, hoef ik jullie niet te 
vertellen. Uiteindelijk zal u dat ook  
voelen in uw geldbeugel de komende jaren

N-VA wil uw stem nog beter  
vertolken

N-VA Laakdal gaat in 2017 zeker verder 
doen zoals de vorige jaren om u het leven 
nog wat aangenamer te maken in onze  
gemeente. Daarom vragen wij uw steun 
om op dit elan verder te gaan. In 2018 
staan er weer verkiezingen voor de deur: 
als u ons dan in de meerderheid loodst, 
dan kunnen we uw stem nog beter  
vertolken in Laakdal. 

Verder weet ik zeker dat u al verschillende  
goede voornemens heeft voor het nieuwe 
jaar. Heel N-VA Laakdal wenst u succes 
om al uw doelstellingen te bereiken.  
Mijn collega’s en ik wensen u alvast een 
prettige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar.

Nog veel leesplezier met dit huis-aan-
huisblad. Reacties zijn altijd welkom.  
En neem zeker ook eens een kijkje op 
onze website!

De N-VA-inzet  
komt uw veiligheid, 
comfort en gezond-
heid ten goede.

Marc Pieters,  
voorzitter N-VA Laakdal
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Een toegankelijk Laakdal voor iedereen
Tot een tweetal jaar geleden kon je als Laakdaller 
trouwen in de raadzaal van het gemeentehuis of in 
de oude pastorij van Groot-Vorst. Momenteel is die 
laatste locatie vervangen door het oud-gemeentehuis 
van Groot-Vorst. 
Maar de trouwzaal daar is gelegen op de eerste verdieping en 
daarmee niet toegankelijk voor mensen die slecht te been zijn of 
een rolstoel nodig hebben. Mensen met een beperking hebben 
dus feitelijk geen keuze op vlak van locatie bij hun huwelijk. 
Raadslid Niels Vermeulen vindt dit niet kunnen.

Niels vroeg daarom twee jaar geleden al aan het bestuur om hier 
zo snel als mogelijk iets aan te doen. Een mogelijke oplossing 
zou zijn om voorlopig weer de oude pastorij te gebruiken tot 
de toegankelijkheid van het oud-gemeentehuis voor iedereen 
kan worden verzekerd. Het gemeentebestuur sloeg deze raad in 
de wind. Twee jaar later – en na veel aandringen – zijn er dan 
toch plannen om in het oud gemeentehuis een lift te installeren. 

N-VA Laakdal en Niels streven voor een toegankelijk Laakdal 
voor iedereen, maar er is duidelijk nog veel werk aan de winkel!

Buiten-fitnesstoestellen voor  
Laakdalse sportparken
Laakdal beschikt momenteel  over heel wat mooie sportparken, zoals de Vloed, 
de Finse piste in Eindhout en de sporthal met alle aanliggende sportvelden in 
Veerle. Toch zou zo’n sportpark nog een grotere meerwaarde krijgen als er een 
klein buiten-fitnesspark wordt voorzien. Al meermaals hebben onderzoeken  
namelijk aangetoond dat sporten in buitenlucht gezonder is. 
“Het laat mensen toe om nog meer buiten te sporten en het is nog budgetvriendelijk ook”, zegt 
gemeenteraadslid Caroline Janssens. Zij stelde op de gemeenteraad van oktober dan ook voor om 
zo’n buitenfitnesstoestellen aan te kopen. De bevoegde schepen stond hiervoor open. Hij gaat de 
aankoop onderzoeken en opnemen in de volgende begroting. 

Gemeente bevoordeelt huisbank Belfius
Belfius is al jaren de huisbank van onze gemeente. Af en toe vergelijken kan 
echter nooit kwaad. De N-VA vroeg daarom om een vergelijkend onderzoek 
tussen drie banken (BNP Paribas, KBC en Belfius). Belfius kwam hier als beste 
uit de bus. Maar toen we het onderzoek opvroegen, bleek dat Belfius een offerte 
mocht maken aan voordeligere voorwaarden. Daardoor kon de bank zich  
goedkoper in de markt plaatsen. 
De N-VA vraagt zich af waarom de gemeente 
zich zo halsstarrig blijft vastklampen aan  
Belfius. Deze bank heeft ons tenslotte al  
600 000 euro gekost in de Arcopar-affaire  
via de gemeentelijke holding.

Ook vergelijkend onderzoek naar  
verzekeraar

Onder druk van de N-VA zal de gemeente ook 
een vergelijkend onderzoek uitvoeren tussen 

huisverzekeraar Ethias en twee andere  
verzekeraars. Als dit ook gebeurt onder  
verschillende voorwaarden is dit echter ook 
een nutteloze oefening.

Waarschijnlijk is er druk van hogerhand om  
bij Belfius (CD&V) en Ethias (sp.a) te blijven.  
Politieke belangen zorgen ervoor dat de  
Laakdaller de dupe is van dit verhaal.  
Want uiteindelijk betaalt u de rekening.

Oplossing nodig voor  
parkeerproblemen Groot-Vorst
U hebt het zelf waarschijnlijk ook al gemerkt: Groot- Vorst slibt dicht.  
Langs alle kanten zijn er parkeerproblemen. Hoog tijd voor een  
oplossing, vindt de N-VA.
De Smissestraat is een gevaar voor voetgangers en 
fietsers.  Auto’s rijden over het fiets- en voetpad 
om te kunnen passeren. Hetzelfde probleem stelt 
zich op de Houthoek en in de Kerkstraat. In de 
wijk worden talloze nieuwe sociale woningen 
gebouwd, maar weer worden er veel te weinig 
parkeerplaatsen  voorzien, waardoor hier ook 
parkeerproblemen zullen ontstaan.

In het midden van deze parkeerknoop plant de 
gemeente nu een gemeentehuis. Een project dat de 
Laakdaller 15 miljoen euro zal kosten, maar dat ook 
extra druk zet op het nu al falende parkeerbeleid. 

Oplossing voor de lange termijn nodig
Tien jaar wanbeleid van de schepen van Mobiliteit 
begint zich te wreken. Steeds dacht die enkel aan 
de korte termijn, in de hoop stemmen te winnen. 
Steeds bleef hij doof voor de N-VA-vraag om deze 
parkeerproblemen te voorkomen.

U blijft daardoor zitten met de gevolgen. De 
gemeente zal namelijk  bouwgronden moeten 
aankopen en deze omvormen tot parkeerplaatsen. 
Een zoveelste voorbeeld van met gemeentegeld 
morsen om de fouten van dit bestuur te dekken.

Lagere water- en huisvuilfactuur? Stem N-VA in 2018!
De afgelopen jaren voelde u ongetwijfeld dat de rekeningen van huisvuilophaling en water gevoelig gestegen 
zijn. Dit is de schuld van dit bestuur. 
Zij hebben al deze nutsvoorzieningen uitbesteed en verdedigen 
uw belangen slecht. De socialisten waren oorspronkelijk tegen 
deze uitbestedingen, maar draaiden hun kar toen ze dik betaalde 
bestuurderspostjes kregen. 

In 2018 kan u deze fout gelukkig rechtzetten. De contracten met 
de intercommunales moeten dan opnieuw onderhandeld worden 
en zullen daarna dan voor langere tijd vast liggen. De N-VA wil 
deze kans benutten om de prijzen te Dit wordt één van de strijd-
punten van onze partij bij de verkiezingen.

Bent u de dupe  
omdat politieke  
belangen spelen? 
Lander Daems,  
ondervoorzitter N-VA Laakdal

  Raadslid Niels Vermeulen vindt dat personen met een beperking een 
échte keuze van trouwplek moeten hebben.

Raadslid Caroline Janssen ziet veel voordelen in een klein buiten-fitnesspark.  

Tien jaar wanbeleid  
begint zich te wreken.
Jeroen Helsen, N-VA-gemeenteraadslid

N-VA Laakdal wenst u
 

prettige feestdag
en en 

een schitterend 2017
!

De N-VA wil de contracten met 
intercommunales in uw voordeel  
heronderhandelen.
Paul Jacops, N-VA-gemeenteraadslid
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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

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 toegangsrecht 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
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