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Slechte signalisatie 
is verkeersonveilig 

Is het u ook al opgevallen dat 
er bij wegenwerken in Laakdal 
steeds een slechte signalisatie 
voorzien is? Met alle gevolgen van 
dien voor de verkeersveiligheid. 
Het vreemde is dat de bevoegde 
schepen er als de kippen bij is 
om te reageren op klachten via 
bijvoorbeeld Facebook. Vlak na 
de klachten wordt er onmiddellijk 
bijgestuurd en is het probleem 
opgelost. Dat doet toch de wenk-
brauwen fronsen.

Zou er niet beter eerst grondig 
overlegd worden met de aan-
nemer die de werkzaamheden 
uitvoert? Op die manier vermijden 
we op een proactieve manier 
dat er klachten komen en dat er 
nadien bijgestuurd moet wor-
den. Bovendien zorgen we er zo 
ook voor dat er geen onveilige 
situaties ontstaan door slechte 
signalisatie.

N-VA Laakdal bond al meermaals 
de kat de bel aan op de gemeen-
teraad. Jammer genoeg stellen 
wij samen met u vast dat er te 
weinig werk van gemaakt wordt.

“Kinderen met een beperking moeten 
ook kunnen spelen op de gemeentelijke 
speelpleintjes.”

Caroline Janssens, gemeenteraadslid 

Speeltuinen toegankelijk voor  
iedereen
‘Inclusie’ is een woord dat de laatste tijd zeer hoog in het vaandel wordt 
gedragen. En terecht. Ook in Laakdal zouden we hier sterk op moeten 
inzetten. Voor een gemeente met twee voorzieningen voor personen 
met een beperking is dit voor gemeenteraadslid Caroline Janssens 
dan ook een absolute noodzaak. Dit moet en kan beter! Kinderen 
met een beperking moeten ook kunnen spelen op de gemeentelijke 
speelpleintjes. 

Caroline merkte op dat Laakdal over heel 
wat mooie speelpleintjes beschikt, maar 
jammer genoeg vallen heel wat mensen 
met een beperking hier buiten de boot, 
omdat de speelstellen ontoegankelijk zijn.

N-VA Laakdal vatte de koe bij de horens 
en diende een voorstel in op de gemeen-
teraad. We pleitten voor minstens één 

aangepast en toegankelijk speelplein met 
een nestschommel, een speeltoestel waar 
een rolstoel in kan worden geplaatst... 

De meerderheid reageerde alvast positief 
op het voorstel en legt het nu verder voor 
aan de adviesraad voor personen met een 
beperking. Wij duimen alvast voor een 
goede afloop. Jullie ook?

  In Lier werden er onder impuls van N-VA 
recent ook enkele speeltoestellen, toegankelijk 
voor mensen met een beperking, geplaatst.

Inzetten op sorteren p. 2 15 plaatsen extra in kinderopvang p. 3
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De vervuiler betaalt. Maar sorteert hij ook? 
Enige tijd geleden werd DIFTAR ingevoerd. Het principe is duidelijk: hoe meer restafval je meegeeft, hoe meer 
je betaalt. Praktijkmetingen wijzen echter uit dat de helft van het afval in de afvalbak daar niet thuishoort 
en beter gesorteerd zou kunnen worden. Op het vlak van sorteren is er met andere woorden nog veel winst te 
halen. N-VA Laakdal vraagt de bevoegde schepen hier werk van te maken. Wij hebben alvast een plan.

  Het principe achter DIFTAR is goed, maar 
biedt geen antwoord op het sorteervraagstuk.

“De helft van het afval in de restafvalbak 
hoort daar niet thuis. We moeten meer 
inzetten op sorteren.”

Jeroen Helsen, gemeenteraadslid

Waarom schiet het systeem te kort?

1   Milieu is belangrijk, maar voor tweeverdieners is tijd dikwijls belang-
rijker. Als de mogelijkheden om te sorteren te veel tijd kosten, kiezen ze 
dikwijls voor de gemakkelijkste oplossing: alles gewoon in de afvalbak.

2   Ouderen zijn minder mobiel. Als sorteermogelijkheden verder weg gele-
gen zijn, hebben ze geen andere keuze dan alles in de afvalbak te gooien.

3   Hetzelfde geldt voor mensen zonder auto, die niet de mogelijkheid heb-
ben om zich ver te verplaatsen.

4   Goede sorteerders worden gestraft. Een gezin dat goed sorteert, draagt 
zeer veel bij aan vaste kosten.

5   Sorteren is ingewikkeld. Mensen weten dikwijls niet hoe men goed moet 
sorteren, waardoor te veel afval in de afvalbak terecht komt.

Oplossingen

1   Recycleren is niet de eerste stap in 
een beter milieubeleid. Voor we tot 
recycleren komen, moeten we inzetten 
op een kringloopeconomie.

2   Eerst moet er een sorteeranalyse 
gemaakt worden. We moeten te weten 
komen waar het probleem zit, weten 
waarom mensen nog steeds 50% van 
hun afval verkeerd sorteren. Eens deze 
analyse gemaakt is, kunnen we con-
creet inzetten op een beter afvalbeleid 
en inspelen op de specifieke noden van 
de Laakdallers.

3   Tijd is een belangrijk item voor veel 
mensen. Het huidige containerpark 
nodigt niet uit om goed te sorteren. 
Een alternatief in de eigen gemeen-
te zou alvast tijdbesparend werken.  
Daarnaast willen wij ook inzetten op 
sorteerpunten waar mensen gemakke-
lijk hun afval kwijt kunnen.

4   Sorteren is ingewikkeld, we weten dik-
wijls niet dat we sorteerbaar afval bij 
het restafval gooien. Daarom wil N-VA 
ook inzetten op een sorteercoach. Er 
moet vanuit de gemeente begeleiding 
zijn, waar je hulp kan vragen om beter 
te sorteren.

5   Sorteren moet beloond worden. Er 
blijft te veel geld hangen bij het bedrijf 
dat instaat voor de afvalophaling. Dat 
geld zou gebruikt kunnen worden om 
sorteerders te belonen.
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  Leander Deams 
OCMW-raadslid

15 extra plaatsen in kinderopvang
De voor- en naschoolse kinderopvang in Laakdal kan 
beter. Het gemeentebestuur had graag de capaciteit 
van de opvang in Groot Vorst laten dalen. Na de 
tussenkomst van N-VA-OCMW-raadsleden Leander 
Deams en Vicky Mols gebeurt dat niet. Integendeel 
zelfs, er komen vijftien extra plaatsen bij. 

Deze extra plaatsen waren broodnodig. Werkende ouders zouden 
anders vakantie moeten opnemen om hun kinderen aan de 
schoolpoort op te pikken. Ook moet er duidelijk bekeken worden 
hoe we de opvang gebruiksvriendelijker kunnen maken. De 
volgende punten moeten zeker aangepakt worden:

  Opvang tijdens de vakanties op verschillende plaatsen op 
basis van leeftijd. Dit is voor vele ouders een heuse marathon 
om elke zoon of dochter op de juiste plaats te krijgen.

  Jokersysteem: iedereen krijgt evenveel jokers, ook al komt je kind  
maar eenmaal in de maand of dagelijks.

  Voldoende opvangplaatsen in het eigen dorp.

N-VA Laakdal blijft pleiten om de opvang zoveel mogelijk in scholen zelf te 
organiseren. Dat levert tijdswinst op. Bovendien moeten de kinderen geen 
verplaatsing met de bus afleggen. Het levert dus ook nog een besparing op.

Ondanks al deze bekommeringen willen we graag een dikke pluim geven aan 
alle begeleidsters die dagelijks onze kinderen met veel enthousiasme opvangen.

  Op vraag van N-VA Laakdal komen er 
15 extra plaatsen bij in de kinderopvang.

  Vicky Mols 
OCMW-raadslid

N-VA Laakdal 
wenst u fijne 

feestdagen toe!N-VA Laakdal organiseert op 20 januari 2018 haar nieuwjaarsreceptie in zaal  
Druivenrank, te Veerle, Veerledorp 13. De deuren openen vanaf 19.30 uur.  
Toegang is gratis.
Als gastspreker zal Valerie Van Peel komen. Zij zal het onder meer hebben over het verschil 
tussen socialisme en sociaal beleid, vakbonden als sociale partners en de communautaire 
koers van de partij. Wil u graag aanwezig zijn op onze receptie en genieten van een hapje  
en een natje? 
Stuur dan een e-mail naar jeroen.helsen@n-va.be of bel naar 0486 47 20 95.

ZATERDAG

20 januari
19.30 uur
Druivenrank

Nieuwjaarsreceptie

  Valerie Van Peel



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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