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Plannen kinderopvang: duur en ongeschikt
Al jaren is er nood aan een kinderopvang in Boekhoute. Momenteel zitten de kinderen als haringen in
een ton in de gemeenteschool. Het gebrek aan ruimte zorgt voor een onwerkbare situatie. De plannen
van de huidige meerderheid SamenPlus zijn duur,
onduidelijk en ongeschikt.
Is een glazen kooi in een kerk de oplossing?

Voor reptielen of bezienswaardigheden misschien wel. Maar om
kinderen op te vangen in een kerkgebouw, ook al is het voorzien
van een glazen kooi, is dat zeer ongeschikt. Kinderen moeten
voldoende licht, warmte en gezelligheid hebben.

Méér met minder

Kinderopvang is prioritair in onze gemeente, maar het voorziene
budget bedraagt nu al meer dan één miljoen euro. Dat is volledig
buiten proportie. Zeker als u weet dat er nog extra kosten bovenop komen om aan de nodige normen te voldoen. De meerderheid kan dus meer met minder.

te doen. Op die manier komt het ‘stadhuis’ annex bezoekerscentrum vrij als ruimte voor de kinderopvang. Er zijn toiletten,
een keuken, een lift en een aanpalende speelplaats. Dat neemt
meteen ook de druk weg op de gemeenteschool.

Zijn er alternatieven?

Win-win voor iedereen èn voordeliger

Het eerste alternatief is helaas voorbijgestreefd. Achter de kerk
was een prachtig winkelpand te koop. Mits enkele eenvoudige
aanpassingen kon men een kinderopvang inrichten voor minder
dan de helft van de prijs van het huidige ‘kerkproject’. Helaas
liet de meerderheid dit (alweer) links liggen. Ander alternatief:
de huidige kerk is deels ingericht als tentoonstellingsruimte.
Het huidige bezoekerscentrum kan perfect geïntegreerd worden in de kerk. Op die manier kan men een prachtig museum
realiseren in een ideale ruimte, zonder een miljoeneninvestering

De kinderen krijgen een mooie opvang, de school heeft meer
plaats en we krijgen een groter en geïntegreerd museum. En
vooral, het is voordeliger voor de
belastingbetaler.
Martin De Wilde
Secretaris en voormalig schooldirecteur
gemeentelijke basisschool

Dorpshuis Bassevelde wordt
peperdure parel aan kroon
Het nieuwe dorpshuis van Bassevelde is de slokop van het budget 2017
met 900 000 euro. De werken zijn net gestart en lopen nu al op tot
meer dan 1 miljoen euro. En het zal nog meer gaan kosten. Wie zal dat
betalen? U mag maar één keer raden! Als lokale organisaties om iets
vragen is er ‘geen geld’. Allerlei subsidies en dienstverleningen worden
afgeschaft of verminderd. Taksen en onroerende voorheffing worden
ongemerkt telkens verhoogd. Om putten te vullen ... of nieuwe te
maken? Jammer dat het ‘dorps-huis’ door dit alles een ‘dorps-luis’ in
de pels van onze gemeentelijke financiën wordt.
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Et g’huerd?

Et g’huerd?
Resolutie afschakelplan
stroomtekort naar de gouverneur
van Oost-Vlaanderen
De voltallige gemeenteraad schaarde
zich achter deze resolutie waarin een
signaal wordt gegeven aan de hogere
overheid. Want enkel samen kunnen
we een stroomonderbreking voorkomen.
Vraag om: Tijdige informatie bij afschakeling, stroom afschakelen =
laatste stap, soberheid in openbare
verlichting over gans België, solidariteit van alle gemeenten!

Leegstandsregister ook voor
private serviceﬂats?
Onze fractie vroeg – naar aanleiding
van het vaststellen van de belastingen
op leegstand - of private serviceflats
onder ‘andere woongelegenheden
vallen’. Volgens de meerderheid is
hier geen sprake van in de Vlaamse
reglementering. Daarin staat nochtans: ‘Elk onroerend goed of het deel
ervan dat hoofdzakelijk bestemd is
voor de huisvesting van een gezin of
alleenstaande’.
Wat is een private serviceflat anders?

Duurdere kinderopvang IBO
Door een goedgekeurde prijsstijging
in het OCMW betaalt u alweer iets
meer voor de opvang van uw kinderen. Van 0,86 euro per begonnen half
uur naar 0,91 euro.
De N-VA stemde tegen!
Ter vergelijking: in buurgemeenten
Ertvelde en Evergem bedraagt dit
0,80 euro per begonnen half uur.

schepen niet antwoorden. Zij had
evenmin opgemerkt dat de meerkosten vooral in de post ‘catering’ zaten;
een post waar dus wel degelijk de tering naar de nering kan gezet worden. Er werd helaas gesproken als een
blinde over kleuren.

En jawel! Deze winter komt het
ervan! Tenminste
…In 2013 en 2014 stelde de N-VA in
de gemeenteraad voor om enkele
straten – wanneer het sneeuwt – op
een veilige en eenvoudige manier autovrij te maken voor spelende kinderen. Meer informatie hierover vond u
in uw ‘Belleman’. Het kon ‘heel simpel’ via het loket van de dienst Vrije
Tijd op het gemeentehuis.
Helaas blijkt ‘simpel’ niet zo simpel
te zijn. De tijd tussen het moment dat
‘De Belleman’ in uw bus lag en de
termijn om een aanvraag in te dienen
was slechts twee werkdagen. Bovendien noteert men het als een aanvraag tot organisatie van een
evenement, met alle bijhorende problematiek. Als kerst op de taart stelt
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Plannen voor
uitbreiding bibliotheek
Vier jaar geleden kreeg een architect
de opdracht om enkele ontwerpen op te maken en
stelde drie plannen voor. Eén was heel erg duur en werd
afgevoerd. De andere twee waren onuitvoerbaar omdat
er zo goed als geen magazijnruimte ingepland was. De
architect had erop gerekend de bovenverdieping van de
bib te kunnen gebruiken, maar daar werd in de loop van
die vier jaar de server van de gemeente geïnstalleerd.
Blijkbaar had men de architect hiervan niet op de
hoogte gebracht. In geen van deze plannen konden
de diensten zich terugvinden. De diensten gingen
samenzitten en besloten hun prioriteiten dan maar
door te geven aan het schepencollege. Deze inspraak
had het schepencollege moeten vragen voor ze de
architect de opdracht gaf. Eén van de voorstellen van
de diensten was om het gebouwtje naast de bibliotheek
– waar voorheen de OXFAM-winkel gevestigd was – te
gebruiken als magazijnruimte. Een goed idee, niet?
Maar dat kan niet: want SamenPlus wil dit afbreken
om er een ‘open ruimte’ van te maken en een ‘zitbankje’
te installeren. Volgt u nog? Het oorspronkelijk budget
bedroeg 300 000 euro, waarvan nu nog 200 000 euro
beschikbaar is. Van dit bedrag moeten men nieuwe
plannen maken, een gebouw afbreken, een zitbankje
aankopen, een nieuw gedeelte aan de bib maken en
nieuw meubilair voorzien. Wat denkt u: realistisch of
de zoveelste budgettaire blunder?

Oppositie mag
geen vragen
stellen

De schandpaaltjes van Assenede
Na de dorpskernvernieuwing van Assenede deden we ons
letterlijk overal pijn aan de opgestelde ‘haaientanden’ of de
natuurstenen schampblokken. Nadat ook auto’s zich erop kapot
reden, werden ze weggehaald en vervangen door paaltjes. de
meerderheid liet helaas ook voldoende ruimte zodat auto’s
zich kunnen parkeren waar het niet mag. En zo worden ook de
paaltjes met de regelmaat van de klok kapotgereden en/of zien er
na een tijdje verroest en vuil uit. Tegen de volgende verkiezingen
zullen ze wel vervangen worden, zodat alles er mooi bij ligt en
u ziet ‘hoe goed men bezig is’. Over die extra kosten wordt niet
nagedacht. Wie nagelt dit beleid aan de echte schandpaaltjes
van onze gemeente?

Voor de schepen van
Financiën staat uitleg
vragen over de besteding
van financiële middelen
gelijk aan ‘onnodig
commotie veroorzaken’. Als
de oppositie al geen vragen
meer mag stellen over
waar gemeenschapsgelden
naartoe vloeien, dan ruikt
dat onfris. Waar zit dan
nu die openbaarheid van
bestuur? Te lang hetzelfde
postje invullen, is niet
goed.

www.n-va.be/assenede

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.
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