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N-VA wil echte verandering in Grimbergen
Vanop de zijlijn lijkt alles natuurlijk veel gemakkelijker. Toch stellen wij als oppositiefractie vast dat heel wat dossiers niet vlot
verlopen en dat Grimbergen hierdoor vele mooie en waardevolle kansen mist. Bovendien worden er bij acute situaties vaak
onbesuisde en dus ook verkeerde beslissingen genomen.
Als kandidaat-burgemeester heb ik hier al veel over nagedacht en heb ik me de vraag gesteld wat wij dan anders zouden doen.
De N-VA-ploeg wil vooral plannen op lange termijn, veel meer communiceren op alle niveaus en jou meer betrekken bij het
Grimbergse beleid. Deze aanpak zal zijn vruchten afwerpen op alle beleidsdomeinen. We willen dit doen vanuit een vorm van
leiderschap die verbindend en creërend is, zowel binnen het meerderheidsoverleg als naar jou. Omdat deze elementen in het
DNA van alle leden van onze ploeg ingebouwd zijn, kan ik je garanderen dat dit dan ook onze aanpak zal zijn. Wij willen de
Grimbergenaars tevens respect, vertrouwen en betrokkenheid geven doorheen de ganse nieuwe legislatuur.
Philip ROOSEN
kandidaat-burgemeester

Philip Roosen secretaris N-VA-arrondissementeel bestuur
Philip Roosen werd secretaris van het N-VA-arrondissementeel bestuur Halle-Vilvoorde. Hij werd tevens
opnieuw verkozen in de nationale N-VA-partijraad en in het comité van toezicht. Dat comité houdt toezicht op
de beslissingen van het partijbestuur. “Ik ben heel dankbaar voor de kansen die de partij mij geeft. Daarom
is het voor mij belangrijk om ook iets terug te kunnen doen. Vandaar deze engagementen. Bovendien is het
een meerwaarde voor onze Grimbergse afdelingswerking om zeer nauw betrokken te zijn bij de nationale
werking van de N-VA, zeker als kandidaat-burgemeester”, aldus Philip Roosen.

Aperitiefgesprek
met Jan Jambon
27 mei - 11 tot 13 uur
Gemeentelijke basisschool
‘De Mozaïek’
Nachtegaallaan 5,
Humbeek
Veilig thuis in een welvarend Grimbergen
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Veilig
Nieuw bestuurslid Marcos Mercado
maakt een punt van veiligheid
“In maart 2016 werd ons land zwaar getroffen door terroristische aanslagen.
Ik was op dat ogenblik aan het werk in de vertrekhal en overleefde de aanslag. Dit heeft uiteraard mijn levensbeeld drastisch veranderd. Samen met mijn visie op het belang
van integratie (als zoon van een Peruaanse vader en Vlaamse moeder), heeft dit voorval mij aangezet
om mij politiek te engageren. De veiligheid van onze samenleving is mijn prioriteit. We zullen als
lokale afdeling dan ook specifieke accenten leggen in ons beleidsprogramma voor Grimbergen.”

Verantwoord
Handelaars Gemeenteplein luiden alarmbel
“Het masterplan van Strombeek-Bever blijft een onduidelijk plan met een gebrek aan visie”, aldus
Rudi Van Hove, ondervoorzitter van N-VA Grimbergen. “Vooral de onduidelijkheid over het
Gemeenteplein baart de handelaars grote zorgen. Het is zelfs zo erg gesteld dat de verenigde
handelaars genoodzaakt waren om een advocaat onder de arm te nemen. Het bewijs dat deze
mensen met de rug tegen de muur staan en vrezen voor hun kostwinning.”
Recent besliste het college dat er een ondergrondse parking zal komen voor ongeveer 200 wagens.
Verdere details zullen worden uitgewerkt. Men wil de bomen kappen op het Gemeenteplein en
hier een grotere tijdelijke parking maken om de capaciteit te verhogen bij de werken op andere
locaties in Strombeek-Bever. Daarvoor is er echter nog geen vergunning. Op termijn zal doorgaand
verkeer geweerd worden en zal de bus zelfs niet meer passeren op het Gemeenteplein. Strombeek-Bever is geen stad zoals Mechelen waar ‘funshopping’ centraal staat. Strombeek-Bever moet
het meer hebben van ‘runshopping’ en net dat past niet bij de plannen die
op tafel liggen. De meerderheid garandeert dat er voldoende plaatsen voor
kort parkeren gaan komen, maar kan hier verder geen cijfers op plakken.
De N-VA wil het lokale ondernemerschap maximaal ondersteunen. Een
leefbare kern en doorgaand verkeer zijn daarvoor noodzakelijk. Ook voor
ouderen is doorgaand verkeer essentieel in functie van hun vaak fysiek
beperkte mobiliteit.

Vlaams
Anne Laure Mouligneaux gelooft in de waarden
van de N-VA
“Mijn ouders waren van Franstalige afkomst. Toen ik zes was, zijn mijn ouders naar Grimbergen
verhuisd. Ik ben hier opgegroeid en mijn droom was altijd een eigen thuis in Grimbergen. Sinds
vorige zomer is dat een realiteit. Grimbergen is het dorp waar ik mij echt thuis voel. Mijn ouders
hebben er altijd voor gezorgd dat mijn broer en ik de moeite deden om Nederlands te leren en
vooral om het buitenshuis te gebruiken. Tussen 2014 en 2018 was ik Franstalig woordvoerster
van de N-VA en van minister Jan Jambon. ‘Anne Laure is een Vlaming
die thuis Frans spreekt’, dixit Jan Jambon. Er is maar één partij die onze
normen en waarden kan beschermen in Grimbergen, Vlaanderen, Brussel
en Europa, en dat is de N-VA. Ik ben een levend bewijs dat onze partij
voor een inclusief nationalisme staat. Nieuwkomers zijn welkom als zij de
moeite doen om zich te integreren, als zij de waarden en normen van onze
Vlaamse samenleving respecteren. Hierbij is het leren van het Nederlands
een belangrijk punt. Het is de taal die ons allemaal verbindt.”

grimbergen@n-va.be
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Nieuw hoekgebouw Strombeek-Bever
De gemeente besliste om een nieuw gebouw op te richten op het hoekperceel tegenover het Cultureel Centrum in Strombeek-Bever. Zowel het OCMW als de bibliotheek vinden daar een onderkomen. Vanaf januari
2019 integreren het OCMW en de gemeente, waarbij de drempel om naar het OCMW te gaan nog moet
verlagen. OCMW-raadslid Ingrid Van Grembergen vindt het dan ook spijtig dat de scheiding tussen de
gemeentediensten en het OCMW door deze nieuwe locatie blijft bestaan.
De N-VA pleit ervoor om de constructie zo te voorzien dat een herbestemming in de toekomst gemakkelijk
door te voeren is. De initiële kostprijs is geraamd op 10 miljoen euro. Recent raakte bekend dat daar nog 2
miljoen euro bijkomt. Slecht nieuws dus voor de Grimbergse belastingbetalers.

Ingrid VAN GREMBERGEN,
OCMW-raadslid

Verkaveling Beigemveld legt zware druk op buurt
Op de gemeenteraad van februari keurden alle meerderheidspartijen de start van de wegenwerken voor het verkavelingsproject
Beigemveld goed. Er waren nochtans redenen te over om te twijfelen aan de correctheid en de gedragenheid van dit project,
verduidelijkt N-VA-fractievoorzitter Jean-Paul Windelen.
 De woonbehoeftestudie toont aan dat het woonuitbrei-

dingsgebied niet aangesneden moet worden.
 De vergunning is mogelijk gebaseerd op een onwettig
principieel akkoord.
 Een definitief ruimtelijk uitvoeringsplan ontbreekt en het
voorlopig ruimtelijk uitvoeringsplan wordt niet gerespecteerd.
 De te hoge bouwdichtheid is in onevenwicht met de veel
lagere omliggende bouwdichtheid.
 Er is geen deugdelijk ontsluitingsplan dat de druk op de
mobiliteit ten gevolge van de 193 nieuw geplande woningen
kan opvangen.
 De 400 bezwaarschriften van de omwonenden werden
gewoon van tafel geveegd.

dat heel wat leed had kunnen voorkomen. Een van de
meerderheidspartijen gaf zelfs openlijk toe dat ze het project
goedkeurde, hoewel ze het zelf niet goed vond. Gewoon als
beloofde wederdienst aan de andere meerderheidspartijen.

Toch werkgroep

Onder druk van onder andere de N-VA en de bewoners,
wordt er dan toch een werkgroep opgericht die voor meer
inspraak moet zorgen. Veel te laat, maar beter laat dan nooit.

Gedurende meer dan vijf jaar verzuimde het huidige bestuur
werk te maken van een degelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Warmste Week

Jean-Paul WINDELEN,
fractievoorzitter

Philippe DECROCK,
gemeenteraadslid

In aanloop naar Kerstmis haalden lokale
N-VA-afdelingen in heel Vlaanderen zo
maar eventjes 51 735,17 euro op voor het
goede doel. N-VA Grimbergen schonk
600 euro. De totale opbrengst gaat naar de
vzw’s Hartekamp en Zonnebloemblaadjes. Hartekamp
organiseert zomerkampen, weekends en uitstappen voor
kinderen die dagelijks medische zorgen nodig hebben.
Zonnebloemblaadjes is een vereniging die zich inzet voor
de integratie van kinderen en jongeren met een handicap
door hen een onvergetelijk zomerkamp te bezorgen.

N-VA heeft een hart voor Grimbergen
N-VA heeft een hart voor Grimbergen. Op Valentijnsdag, maar ook de 364
andere dagen van het jaar. Daarom deelde het bestuur naar jaarlijkse gewoonte
chocolaatjes uit op de zondagsmarkt. Bedankt voor de vele fijne reacties.

Veilig thuis in een welvarend Grimbergen
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De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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