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N-VA Grimberg
en
wenst u een fi
jn 2018!

Philip Roosen kandidaat-burgemeester
N-VA Grimbergen maakt zich klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Philip Roosen trekt de lijst
en steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. Hij gaat voor de burgemeesterssjerp.

“De N-VA zal een doelgericht en waardevol beleid
voeren, zodat u weer trots
kan zijn op Grimbergen.”
Philip Roosen,
kandidaat-burgemeester

“De N-VA is in Vlaanderen de grootste partij geworden
en is een partij die kan wegen op het beleid. Dit willen we
verankeren in Grimbergen. Daarvoor is alle potentieel
aanwezig. We beschikken namelijk over een sterk team met
degelijke dossierkennis. Daarnaast hebben we een heldere
visie voor Grimbergen en voor alle deelgemeenten. Het is
duidelijk dat Philip de perfecte kopman is”, zegt fractievoorzitter Jean-Paul Windelen.

Het is tijd voor verandering in Grimbergen. Philip Roosen
kan daaraan gestalte geven. De afdeling Grimbergen
draagt hem daarom voor als lijsttrekker en zelfs als kandidaat-burgemeester.
Philip is al geruime tijd voorzitter van onze lokale afdeling
en gemeenteraadslid in Grimbergen. Bovendien zet hij zich
sterk in voor de nationale partij. Zo is hij secretaris van het
arrondissementeel bestuur Halle-Vilvoorde, is hij lid van
de partijraad en lid van het comité van toezicht van N-VA
nationaal. “Zijn groot engagement en leiderschap, samen
met zijn competenties als professor aan de universiteit
van Gent, staan garant voor een sterke kandidaat voor
Grimbergen”, aldus ondervoorzitter Rudi Van Hove.
“Ik wil als burgemeester de rol van inspirator en regisseur
opnemen en dit vanuit een een groot gevoel van vertrouwen”, aldus Philip. “Van nature uit ben ik een bruggenbouwer die mensen inspireert om ideeën te ontwikkelen.
Daarom is het voor mij belangrijk dat ik flexibel kan
inspelen op uw signalen. We moeten ook voldoende aandacht hebben voor samenwerking met andere gemeentes.”

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Grimbergen wenst
u een prettige Kerst!
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Fileleed aan het Turks
cultuurcentrum
In Grimbergen in de file staan is de laatste maanden een
makkie. En sinds kort kan dat ook perfect op zaterdag in
Strombeek-Bever. Meer bepaald op de Grimbergsesteenweg
ter hoogte van het Turks cultuurcentrum Hicret.

N-VA wil mobiliteitsstation in
Grimbergen
Als het van N-VA Grimbergen afhangt, komt er een mobiliteitsstation in Strombeek-Bever en Grimbergen. Dergelijke
mobiliteitsstations verbinden busverkeer met een fietsverhuur- of fietsdeelsysteem en met autodeelsystemen. Ze zijn
tevens uitgerust met laadpunten voor elektrische fietsen en
voor de deelsystemen.

Op weekdagen is het verkeer in Strombeek-Bever al een
ramp, met dank aan het fameuze mobiliteitsplan. Op vrijdagnamiddag, zaterdag en zondag ontstaat er nu bijkomende
overlast. Dubbel geparkeerde auto’s en massaal veel kinderen
die afgezet worden, waardoor de rijbaan meer op een ‘kiss &
ride’ lijkt.

I n een mobiliteitsstation kunnen mensen onder meer hun elektrische fiets opladen.

 an het Turks cultuurcentrum Hicret sta je zelfs op zaterdag in
A
de file.
Het ergste is nog dat dit de kroniek is van een aangekondigd
circulatieprobleem. De Strombekenaren voorspelden dit al
langer, maar CD&V en Groen hielden geen rekening met
de verzuchtingen van onze inwoners. En dan hebben we het
nog niet gehad over andere problemen met betrekking tot dit
cultuurcentrum, zoals de bouwvergunning en de veiligheid.
Onze mandatarissen blijven deze overlast aankaarten bij de
meerderheid.

Een mobiliteitsstation voorziet ook veilige fietsenstallingen
voor e-bikes, kleine diensten voor wachtende reizigers, bushaltes en een parking voor taxi’s. Vandaag heeft Grimbergen geen
mobiliteitsstation en er zijn ook veel te weinig laadpunten voor
elektrische voertuigen. Het bestuur moet, na het tekenen van
het klimaatconvenant, dringend een visie ontwikkelen rond
e-mobility en duurzame lokale energieopslag voor mobiliteit.
Eandis engageert zich om in Vlaanderen 5 000 laadpunten bij
te plaatsen tegen 2019. Grimbergen moet voor haar grondgebied dus een planning opmaken rond
het benodigde aantal en de plaats van
de laadpunten. Hoog tijd dus voor een
visie op multimodale mobiliteit.

 hilippe Decrock,
P
gemeenteraadslid

Opvoedingswinkel

OCMW en bibliotheek werken samen
 udi Van Hove,
R
ondervoorzitter

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen
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De opvoedingswinkel is een nieuw initiatief voor iedereen die
met vragen zit over de opvoeding van kinderen en jongeren. In
de winkel vind je informatie over diensten die rond opvoeding
werken. Je kan er ook terecht voor professioneel advies over
jouw opvoedingsvragen of opvoedingsproblemen. Er zijn ook
themabrochures voorzien en er worden infoavonden georganiseerd. OCMW-raadslid Ingrid Van Grembergen stelde voor om
lectuur voor de opvoedingswinkel ter beschikking te stellen via
de bibliotheek. Deze boekenlijst zal
zodoende aan de bibliotheek worden
overhandigd. Meer info over de
opvoedingswinkel vind je op
www.grimbergen-huisvanhetkind.be
Ingrid Van Grembergen,
OCMW-voorzitter
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Integratie OCMW en gemeente:
Grimbergen staat nog nergens
Als vooruitdenkende fractie wisten wij dat een integratie van
het OCMW en de
gemeente er stond
aan te komen.
Alleen hoe dit
zou gebeuren was
nog onduidelijk.
Gemeenteraadslid
Philip Roosen vroeg
het schepencollege
het afgelopen jaar
al meermaals om
de nodige voorbeBinnenkort integreren het OCMW en de reidingen te treffen
gemeente, maar het schepencollege trof
voor deze integratie.
nog geen voorbereidingen.
Onze vraag werd
steeds afgewimpeld onder het mom dat men er mee bezig was en dat men
ging wachten tot dit allemaal definitief was. Nu de Raad van
State groen licht gegeven heeft voor deze integratie herhalen
wij onze vraag en dringen wij erop aan dat het college een
tandje bijsteekt en het nodige kader zal scheppen.

N-VA vraagt aandacht voor
toezichters in de basisscholen
Het bestuur was voor alle basisscholen op zoek naar mensen
die het toezicht tijdens de middagpauze voor hun rekening
willen nemen, en die daarnaast bereid zijn om voor- of naschools toezicht te houden. Het is goed dat er extra toezichters
bijkomen. Maar volgens N-VA Grimbergen moet de functie
van toezichter sterk opgewaardeerd worden.
Toezichters werken onder een slecht statuut. Ze krijgen twee
contracten van bepaalde duur per schooljaar en moeten dus in
de vakantie gaan stempelen. Daarenboven is de bezetting nog
te gering, waardoor toezichters vaak alleen zijn. Dat komt de
veiligheid niet ten goede. Ze krijgen ook geen opleidingen rond
EHBO of pedagogiek en worden niet betrokken bij brandoefeningen. “Wij vragen de gemeente om dit statuut en de brede
invulling ervan grondig te herbekijken”, aldus voorzitter Philip
Roosen. “Als men toezicht voor onze kinderen belangrijk vindt,
dan moet men ook hierop inzetten.”

Grimbergen scoort zeer
slecht op externe audit
De gemeente Grimbergen heeft weinig traditie met kwaliteitszorg binnen de gemeentediensten. De N-VA-fractie heeft hier,
van in het begin van deze bestuursperiode, sterk op aangedrongen. Echter zonder enig resultaat. Audit Vlaanderen zal
vanaf dit jaar systematisch externe audits uitvoeren bij steden
en gemeentes. Zo kreeg ook de gemeente Grimbergen afgelopen jaar een audit. En de resultaten waren zeer negatief voor
het Grimbergse bestuur.

Met andere woorden: Grimbergen scoorde niet goed en moet nu
een groots verbeterplan opmaken. Voor alle duidelijkheid: men
kan de personeelsleden van de gemeente niets verwijten. De slechte
score is te wijten aan het feit dat de burgemeester alle personeelsbevoegdheden delegeert aan de secretaris. Daarnaast is het ook zo
dat deze secretaris zelf al in het werk verdrinkt en daarnaast geen
prioriteit geeft aan structureel management en kwaliteitszorg.
Interessant om weten: enkel de personeelsleden werden in de
afgelopen jaren geëvalueerd. De diensthoofden en het hogere management, waaronder de secretaris zelf, werden niet geëvalueerd,
hetgeen in geen enkel bedrijf mogelijk kan zijn. Dit zal dus een
van de grote uitdagingen worden voor de volgende meerderheid.

Mijn DOSSIER: administratieve vereenvoudiging
Via Mijn DOSSIER kan je
je persoonlijk dossier in het
Rijksregister raadplegen. Je
kan je gegevens nakijken,
fouten signaleren, je contactgegevens meedelen en
controleren welke instanties je persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens
de voorbije zes maanden. Maar je kan ook elektronische
attesten downloaden of afdrukken, waar je ook bent. Met de
toepassing Mijn DOSSIER bespaar je dus tijd en geld.
Op vraag van de N-VA staat er een directe knop naar de
toepassing op de website van Grimbergen.

www.n-va.be/grimbergen

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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

/

/

