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Het nieuwe Eurostadion kleurt Groen

Rudi Van Hove
wordt
ondervoorzitter
Het bestuur van N-VA Grimbergen
koos Rudi Van Hove tot nieuwe
ondervoorzitter van de lokale afdeling. Rudi woont in Humbeek en
is afkomstig van Strombeek-Bever. Hij werkt in de verzekeringssector. Rudi is getrouwd en heeft
één zoon.
“Ik wil mee de locomotief zijn
van de lokale afdeling”, aldus
de kersverse ondervoorzitter. Hij
gaf hiermee meteen aan dat hij
de lokale afdeling stevig mee wil
helpen uitbouwen.

Meer weten
over N-VA
Grimbergen?
..... www.n-va.be/grimbergen
..... N-VA Grimbergen
.... @NVAGrimbergen

Partij Groen veranderde op
de gemeenteraad van 23 februari van mening en stemde mee met de twee andere
coalitiepartijen, CD&V en
Open Vld, om de buurtweg
op Parking C af te schaffen.
De groenen hebben zich
angst laten inboezemen
door de schadeclaim van de
bouwheer Ghelamco.
Volgens alle oppositiepartijen bestond er slechts een kleine waterkans dat de firma wel degelijk een
schadeclaim zou kunnen vorderen tegen de
gemeente Grimbergen. De unanieme oppositie kon de meerderheid echter niet overtuigen om de buurtweg niet af te schaffen. Philip Roosen, voorzitter van N-VA
Grimbergen, voerde een sterk pleidooi met
tal van argumenten om niet in te gaan op
de schadeclaim en om de buurtweg binnen
Grimbergen te houden. Zodoende zou
Grimbergen betrokken kunnen blijven bij
om het even welk project dat zich op deze
site kan ontwikkelen.
De schadeclaim kwam de fractie Groen wel
goed uit. De drang om in de meerderheid
te blijven was groter dan de trouw aan hun
ecologisch gedachtengoed en aan de eerder
genomen stelling, namelijk het behoud van
de buurtweg.

De meerderheid mikt op een negatieve
bouwvergunning, volgens burgemeester
Mertens. Maar dit is een beslissing die
Grimbergen niet meer in eigen handen
heeft. We zijn dus overgeleverd aan de
politieke beslissing van de provincie of van
Vlaanderen. Dankzij het kameleon-gedrag van Groen
Grimbergen zal
het Eurostadion
dus altijd groen
gekleurd blijven.
Philip Roosen
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N-VA wijst
gemeentebestuur op
subsidiemogelijkheden
Buiten de klassieke intercommunales Haviland en Havicrem en
de in oprichting zijnde afvalintercommunale, zet Grimbergen
momenteel niet in op samenwerkingen met andere gemeentes.
Nochtans zijn er tal van nieuwe mogelijkheden en zet de overheid in op intergemeentelijke samenwerking (zoals het erkend
regionaal samenwerkingsverband Vlaams-Brabant) dat ondersteund wordt door subsidiegeld.
Zo wees N-VA voorzitter en gemeenteraadslid Philip Roosen de
meerderheid erop dat Grimbergen niet voldoet aan het aantal
hectare park en bos en dat er mogelijkheden zijn om hiervoor
subsidies te verwerven. Het masterplan Strombeek kan hierdoor

een groene toets krijgen. De burgemeester heeft de afgelopen
vier jaren trouwens nog geen opdracht gegeven om de commissie intergemeentelijke samenwerking te laten samen roepen.

N-VA door de bril van Raf Vekemans
“Tijdens de lange regeringscrisis van 2010-2011 besefte ik dat er wat grondig fout zat op het federale
niveau”, stelt Raf Vekemans. “Het begon toen te kriebelen om mij aan te sluiten bij een partij die de
zaken anders wilde aanpakken en die durft te breken met het status-quo.”
“Vanuit mijn eigen overtuigingen is de N-VA voor mij de geschikte partij om dit te verwezenlijken. Het is volgens mij de enige partij in het huidige politieke landschap die eerlijke standpunten
durft in te nemen en hierbij het debat niet uit de weg gaat. Dit is niet anders in Grimbergen. Deze
gemeente heeft volgens mij nood aan een partij met een duidelijke visie over zaken waar het in het
huidige bestuur vaak aan daadkracht ontbreekt.
Een partij die van Humbeek tot Strombeek oog heeft voor elke Grimbergenaar en hierbij ook de
jeugd niet vergeet! Dit alles heb ik gevonden bij de N-VA. Jong N-VA zal binnenkort dan ook uit de
starblokken schieten, in samenwerking met enkele andere buurtgemeentes.”

Vlaamse feestdag
Wij hopen dat heel wat Grimbergenaren
opnieuw de Vlaamse leeuwenvlag zullen
uithangen op 11 juli. De bestuursleden van
N-VA Grimbergen zullen voor het vijfde jaar
op rij gele rozen uitdelen als bedanking voor
deze symboliek als uiting van hun Vlaamse
gezindheid.
Inwoners van Grimbergen die graag
een Vlaamse leeuw aanschaffen, kunnen
hiervoor contact opnemen met de
afdelingsvoorzitter.
philip.roosen@n-va.be

grimbergen@n-va.be
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Afvalcentrale maakt van Grimbergen ongezonde gemeente

N-VA blijft sluiting eisen

De Viabuild asfaltcentrale zorgde de laatste jaren
voor steeds weerkerende sterke geurhinder en voor
onrustwekkend hoge concentraties aan zeer kankerverwekkende stoffen in de lucht (zoals benzeen en
benzo(a)pyreen) die de Grimbergenaar inademt.
De N-VA vroeg op basis van meerdere overtredingen
een sluiting van de centrale (milieustakingsvordering), maar het college weigerde uit angst voor
schadeclaims.
De provincie Vlaams Brabant besloot op vraag van Viabuild de
tot nog toe verplichte naverbranding van de schadelijke verbrandingsgassen te schrappen uit de vergunning. Daarenboven
wordt het gebruik van geurneutraliserende technieken toegelaten. In Nederland is dat al lang verboden. Met de geur verdwijnt
immers wel het alarmsignaal maar men blijft onverminderd
grote hoeveelheden toxische en kankerverwekkende stoffen in
de Grimbergse atmosfeer blazen.
De N-VA werkte intensief mee aan de voorstellen vanuit de
gemeenteraad, waardoor er nu onder andere extra metingen
dienen te gebeuren bij gebruik van het maximum percentage
recyclageasfalt. Hopelijk heeft het college een actieplan met
concrete stappen klaar wanneer de meetresultaten in overtreding blijken te zijn. “Het is hoog tijd dat Viabuild de vervuiling
aan de bron aanpakt”, aldus Jean-Paul Windelen, fractievoorzitter voor de N-VA in de gemeenteraad.

Jean-Paul Windelen

Uw inzet kan mee de toekomst van Grimbergen bepalen. Wenst u onze lokale
afdeling te (onder)steunen, stuur dan een mail naar philip.roosen@n-va.be.

N-VA drukt stempel op sociale beleid
N-VA Grimbergen heeft sinds vorig jaar twee vertegenwoordigers in de OCMW-raad: Ingrid Van
Grembergen en Philippe Decrock. Ingrid Van Grembergen vervoegde vorig jaar de gemeentelijke
OCMW-raad. Zij zetelt ook als lid van de commissie Sociale Zaken en van het Bijzonder Comité Kinderen.
Philippe Decrock zetelt al van in het begin van deze bestuursperiode in de
OCMW-raad en maakt daarnaast deel uit van de commissie Senioren en van
het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA). Hij is sinds begin 2016
ook gemeenteraadslid. N-VA Grimbergen heeft hierdoor twee vertegenwoordigers in het OCMW en kan zo een grotere stempel drukken op het sociale
beleid in Grimbergen.

www.n-va.be/grimbergen

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op 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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