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LAAKDAL

Beste inwoner

Op 26 mei koos meer dan 
een kwart van de Laakdallers 
voor de N-VA. Namens de 
voltallige afdeling dank ik u 
voor uw vertrouwen en uw 
stem.

Veel leerlingen kregen een 
paar weken geleden hun 
rapport. Ze genieten inmiddels 
van een welverdiende zomer-
vakantie. Het rapport voor 
het eerste half jaar van de 
hernieuwde Laakdalse coalitie 
van sp.a en CD&V is echter 
bijzonder teleurstellend. Zo is 
er na een half jaar nog geen 
enkel zicht op wat dit bestuur 
van plan is de komende jaren. 

Als grootste oppositiepartij 
blijven wij de druk op de ketel 
houden, opdat Laakdal een 
aangename en kindvrien-
delijke gemeente blijft om 
te wonen, te werken en te 
ontspannen. 

Wilt u uw schouders zetten 
onder ons project? Geef  
ons dan een seintje via  
laakdal@n-va.be. 

Prettige vakantie!

Frank Van Gool
Afdelingsvoorzitter

Gemeenteraadslid Caroline 
Janssens haalt mooie  
persoonlijke score

Op 26 mei trok u naar de stembus om uw vertegenwoordigers in het 
Vlaamse, federale en Europese parlement te kiezen. Vanuit Laakdal 
was gemeenteraadslid Caroline Janssens kandidaat op de N-VA- 
Kamerlijst. Met maar liefst 10 096 voorkeurstemmen achter haar 
naam in de provincie Antwerpen haalde ze een mooie score. 

10 096 voorkeurstemmen
Gemeenteraadslid Caroline Janssens stond als tweede lijstduwer op de Kamerlijst.  
Ze behaalde liefst 10 096 voorkeurstemmen en scoorde ten opzichte van de andere 
Laakdalse kandidaten het best in onze gemeente. Ze wist dat verkozen geraken  
vanop die plaats moeilijk was. Het lukte dan ook niet, maar ze sprong wel acht  
plaatsen omhoog op de lijst. “Ik wil u van harte bedanken voor uw steun en stem.  
De komende jaren blijf ik me met hart en ziel inzetten”, zegt Caroline Janssens.

N-VA-kiezers bedankt

Caroline Janssens Gemeenteraadslid

Ik wil u van harte bedanken 
voor uw steun en stem.  
De komende jaren blijf ik 
me met hart en ziel inzetten 
voor een beter Laakdal.
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Gemeenteraadslid Jeroen Helsen:

“Dit gemeentebestuur verhoogt  
uw belastingfactuur”
De nieuwe coalitie is zes maanden ver en heeft nog steeds geen toekomstvisie gepresenteerd. Een vreemde 
situatie, aangezien ze een verderzetting is van de vorige coalitie. Tot nu toe heeft dit bestuur enkel een 
budgetwijziging goedgekeurd. Die wijziging baart de N-VA zorgen. Want er zit een belastingverhoging van 
167 euro per jaar in. Daarnaast moet de gemeente gaan lenen om de financiële put voor het jaar 2019 te dichten. 

Belastingverhoging van 167 euro per jaar
“De voornaamste wijziging is een verhoging van de opcentiemen 
op het kadastraal inkomen. Voor een gemiddeld gezin betekent 
dat al snel een belastingverhoging van 167 euro per jaar”, zegt 
gemeenteraadslid Jeroen Helsen.

Noodzakelijke investeringen uitgesteld
“In 2017 heeft de gemeente 1,5 miljoen euro aan kaskredieten 
moeten gebruiken om de lonen te kunnen betalen. Voor 2018 
heeft de gemeente een lening van zeven miljoen euro moeten 
aangaan, die deels gebruikt is om vaste kosten te kunnen 
betalen. En dit jaar zijn er vier miljoen euro aan investeringen 
geschrapt. Noodzakelijke werken worden op de lange baan 

geschoven om de rekeningen te kunnen betalen. En ondertussen 
lopen de kosten aan riolering, fietspaden en wegenonderhoud 
op. Afgaande op de laatste meerjarenplanning heeft de gemeente 
de volgende zes jaar een tekort van achttien miljoen euro. Een 
huiveringwekkend bedrag. En wie gaat dat betalen? Een tweede 
belastingverhoging loert om de hoek”, zegt Jeroen Helsen. 

N-VA: uw belastinggeld als goede huisvader beheren
De N-VA vraagt daarom om het gezond verstand te gebruiken. 
Geen prestigeprojecten, maar wel focussen op kerntaken  
en de basisbehoeften van Laakdallers. Er moet werk gemaakt 
worden van schuldafbouw en de belastingen mogen niet  
omhoog. 

Doek valt over Schooltje van de Hei
Wat N-VA Laakdal lange tijd vreesde, komt uit: de school op de Hei gaat dicht. CD&V en sp.a hielden nog 
even de schijn hoog. Maar de plannen voor een nieuw schooltje belandden uiteindelijk in de vuilbak.

Mooi project verknoeid 
Het oorspronkelijk dossier was een mooi 
project. De school kon gratis gebouwd 
worden dankzij subsidies en de verkoop 
van de gronden waar de school nu gelegen 

is. Maar meer nog dan een nieuwe school, 
kon het project de ziel zijn van een hele 
dorpskernvernieuwing die een verbinding 
vormt tussen het buurthuis, de jeugd-
vereniging, de schoolgemeenschap en de 
kerkgemeenschap. De gemeente heeft dit 
project echter laten verkommeren, omdat 
ze de inkomsten uit de verkoop van de 
bouwgronden wilde gebruiken om het 
gemeentehuis gedeeltelijk te financieren. 

Plannen nieuw schooltje blijken 
schone schijn 
“Alleen durfde de meerderheid het niet 
aan om het ware verhaal naar de inwo-
ners van Veerle Heide te communiceren”, 
zegt gemeenteraadslid Anja Williams. 
“Vlak voor de verkiezingen heeft de 
gemeente een hele actie op poten gezet 
om de mensen te overtuigen dat men toch 
zou overgaan tot de bouw van een nieuwe 
school. Een studiebureau werd onder 
de arm genomen om een nieuw project 

uit te tekenen. Een nieuw project van 
1,74 miljoen euro. Kortom, een onrealis-
tisch project, waarvan men eigenlijk op 
voorhand al wist dat het niet te realiseren 
was. Gemaakte kosten? 80 000 euro aan 
architect- en studiekosten. En dat voor 
plannen die uiteindelijk in de vuilbak 
belanden.” 

N-VA wil schooltje nog twee jaar 
openhouden
N-VA Laakdal is altijd voorstander 
geweest van een nieuw schooltje. Nu de 
meerderheid het doek over het schooltje 
definitief heeft laten vallen, vraagt de 
N-VA dat het schooltje tenminste nog 
twee jaar open blijft. Op die manier kan 
Veerle Heide de sluiting van de school 
verwerken.

Jeroen Helsen Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid Anja Williams: “De plannen, 
die de belastingbetaler 80 000 euro kostten, 
bleken niets meer dan schone schijn te zijn. 
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•  40 jaar
•  Woont in Veerle met haar vriend Yves en hun twee katten
•  Werkzaam als MS Dynamics technical consultant
•  Droomt van een eigen vakantiestekje in de natuur 
•  Maakt zich druk in onrechtvaardigheid en dingen die niet vooruitgaan

What you see, is what you get. zo omschrijft Ils zichzelf. Haar eerste politieke stapjes zette ze afgelopen jaar als kandidaat bij de gemeente-
raadsverkiezingen. Ils: “Ik ben blij dat ik de kans krijg om die stapjes te verruimen als ondervoorzitter van N-VA Laakdal. Politiek kan een positief 
verhaal zijn. Ik geloof dat het op een eerlijke en transparante manier kan, zonder fabeltjes en loze beloftes. Samen kunnen we dat waarmaken.” 
In haar vrije tijd steekt ze graag de voetjes onder tafel om een lekker hapje te gaan eten. Maar even graag staat ze zelf achter de potten en pannen. 
Als dierenvriend en natuurliefhebber trekt ze graag haar wandelschoenen aan: “In de natuur heb je de tijd om alles op een rijtje te zetten. 
En bewegen is gezond.”

Ontwikkeling Capellebeemden? Ja  
Megalomane projecten? Nee
De N-VA is een grote voorstander om de site Capellebeemden te ontwikkelen. Toch heeft de partij op de 
gemeenteraad tegen de gunning van het project moeten stemmen. Er zitten te veel haken en ogen aan het 
dossier. Een overzicht: 

•  Het oorspronkelijke project kostte 1,4 miljoen euro, het huidig kost al 2,7 
miljoen euro. En dat alleen voor de zaal en het café. De verwachting is dat de 
kosten nog verder zullen oplopen. Het gemeentebestuur maakt niet duidelijk 
hoe ze dat wil betalen. 

•  De appartementen zijn al verouderd nog voor de bouw gestart is. De gemeente 
begeeft zich in een donkergrijze zone wat de bouwvergunning betreft. Als dit 
een privébouwproject was, had de aannemer een nieuwe bouwvergunning 
moeten aanvragen. De gemeente kiest ervoor om soepel om te gaan met eigen 
bouwvergunningen. Als men een nieuwe bouwvergunning zou aanvragen, is 
de kans op weigering groot omdat de energienormen intussen strenger geworden 
zijn. Concreet wil dit zeggen dat men eigenlijk verouderde appartementen gaat 
verkopen en mensen zo gaat opzadelen met hogere elektriciteitsrekeningen. 
Een gemiste kans.

•  Het is de vraag of een horecagelegenheid noodzakelijk is en men niet beter 
kiest voor een zaal zoals ‘Het Centrum’ vroeger. De gemeente heeft steeds 
moeite om uitbaters te vinden en de zaak gaat in concurrentie met zelfstandige café-uitbaters.

•  De verkeersituatie in Klein Vorst is onveilig. Men zou het project dan ook beter inplannen in een totale dorpskernvernieuwing, 
waarbij veiligheid en leefbaarheid voorrang krijgen.

N-VA-alternatief: herteken plannen
De N-VA stelt dan ook voor om het volledige project te hertekenen en ook de kerkfabriek in het verhaal te betrekken. Klein Vorst 
krijgt zo een mooier centrum, een veiligere verkeerssituatie en betere woningen. En het kost de belastingbetaler minder centen.

N-VA vraagt stopzetting lozing afvalwater in Laak
Er staat een project in de stijgers om de Laak volledig te zuiveren. Dat gebeurde eerder al met de Winterbeek, waar inmiddels 
weer vissen zwemmen. Een mooi project waar industrie en overheid goed samenwerken. De gemeente Laakdal kan ook haar 
steentje bijdragen. Er zijn namelijk nog zeven plaatsen waar afvalwater in de Laak wordt geloosd. De N-VA vraagt daarom al 
sinds 2016 om deze plaatsen aan te sluiten op het rioleringsnetwerk, zodat de vervuiling stopt. Tot op de dag van vandaag valt 
ons verzoek jammer genoeg in dovemansoren. 

Wie is Ils Cras?
BESTUURSLID 

IN DE 
KIJKER
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters


