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Kruibeke leeft,
leve Kruibeke
De vakantie ligt al even achter ons.
Een vakantie is nodig om tot rust te
komen en daarna met hernieuwde
moed het werk terug aan te vatten.
Opnieuw zullen oude kwelduivels en
uitdagingen zich aandienen. Zo ook in
onze gemeentepolitiek.
Nieuwe uitdagingen genoeg. Het
gemeentebestuur schrijft al sinds
het begin van de bestuursperiode
opdrachten uit voor studies die ons
handenvol geld kosten en praktisch
niet realiseerbaar zijn.
Een typisch voorbeeld hiervan is ‘Groene Have’. Men houdt geen rekening
met de realiteit: privé-eigendommen
worden geclaimd en ingerekend bij
het openbaar domein. De N-VA vreest
dat honderdduizenden euro’s aan
studiewerk in de prullenmand zullen
belanden. Opnieuw een bevlieging
waar men verder niets mee doet.
Toch wil ik afsluiten met een positieve
noot en alle vrijwilligers en mensen
van diverse verenigingen bedanken
die zich belangeloos hebben ingezet
om Kruibeke een spetterende zomer
te bezorgen. Dankzij hun inspanningen
kunnen we zeggen: ‘Kruibeke leeft,
leve Kruibeke’.

Het N-VA-alternatief voor…

Mercatorplein Rupelmonde
Met deze rubriek wil de N-VA
inwoners van Kruibeke er niet
alleen op wijzen waar het huidige
bestuur de bal mis slaat, maar
meegeven hoe wij de problemen
aanpakken. Deze keer nemen we
het Mercatorplein van Rupelmonde
onder de loep.
Geen plaats voor auto’s

Bij de voorstelling van het nieuwe plan
van het bestuur voor Rupelmonde zagen
we dat het nieuwe ‘Gemeentehuis’ in een
schitterende simulatie van het marktplein
stond te blinken. Een marktplein vol
spelende kinderen, groepjes keuvelende
mensen (bewoners, bezoekers,…), mooi
straatmeubilair, keurig groen, maar
vrijwel geen geparkeerde wagens.
Waar zijn al die auto’s naartoe die nu op
het Mercatorplein parkeren? In het plan is
voor die wagens geen plaats voorzien.

Ondergronds parkeren

De N-VA wil deze auto’s daarom in een
ondergrondse parkeergarage onderbrengen, goed voor ruim 100 wagens.
Gratis parkeren is daarbij een must om
de ingreep efficiënt te maken.
De Kasteelstraat zorgt, door haar natuurlijk talud, voor een vlotte bereikbaarheid
via een uitgekiende verkeerslus. Naast de
hoofdweg Kloosterstraat – G. de Cremerstraat blijft op het plein uiteraard beperkt
circulatieverkeer mogelijk. Het Mercatorplein zelf is dan vrij voor groen, horeca en
evenementen.
De vista door de Kasteelstraat naar de
Kapel, Graventoren en Schelde blijft
daardoor ongeschonden; zo komt het
plein volledig tot haar recht.
Deze ingreep brengt de nodige kosten
met zich mee, maar garandeert een
oplossing voor het parkeerprobleem in
het centrum van Rupelmonde op lange
termijn.
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Het nieuwe gemeentehuis Rupelmonde:

OC MERCATORIA?

Met enige verwondering nam de N-VA, samen
met u, kennis van het ontwerp voor het nieuwe
gemeentehuis te Rupelmonde. De reacties hierop zijn uiteenlopend. We willen deze discussie
niet herleiden tot een kwestie van smaak. Er is
namelijk wel degelijk nood aan een hedendaagse
locatie. Los van het feit dat het voorgestelde
project in de omgeving past, is de concrete
invulling van het gebouw veel belangrijker.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Vredesfeest:N-VA in de bres voor

het goede doel!

Naar goede gewoonte organiseert de N-VA jaarlijks minstens één evenement ten voordele van het goede doel. Zo konden wij vorig jaar, na
ons Vredesconcert met ‘Walrus’, 1 000 euro schenken aan de vzw BIJS
uit Sint-Niklaas. We organiseerden ook een etentje t.v.v. Music For Life:
1 456 euro kwam er in het laatje voor ‘Bednet’. Dit jaar hopen we nog
beter te doen en daarom rekenen we op jullie massale opkomst voor ons
Vredesfeest met Poppentheater ‘Plansjet’. Leuk voor de hele familie.

Hou alvast 11 november vanaf 14 uur vrij in uw agenda!
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Gemeenteraadssprokkels
Kindergemeenteraad

Op de gemeenteraad van 25 januari 2016 vroeg Saskia Bressinck om een kindergemeenteraad op te
richten. De bevoegde schepen repliceerde dat er momenteel andere manieren bestaan om kinderen
inspraak te geven in onderwerpen die zij belangrijk vinden. We wachten nog altijd op een alternatief
voorstel!

Parkeerplaatsen voor andersvaliden

Op vraag van de bewoners worden in onze gemeente parkeerplaatsen voorzien voor andersvaliden; op zich een goede zaak. Jammer genoeg
houdt men geen overzicht bij waar men deze aanlegt. De N-VA heeft al meerdere keren om een inventaris gevraagd, zodat er opvolging
mogelijk is en men deze parkeerplaatsen weer kan vrijgeven wanneer een gebruiker verhuist of overlijdt. Tot nu toe, zonder gevolg!

Op veiligheid bespaar je niet!

We lezen dat het nieuwe gemeentehuis in Rupelmonde
dienst zal moeten doen als toeristisch onthaal, ontmoetingsplaats, bibliotheek, dorpshuis, lokaal voor de verenigingen, … Te veel van het goede? N-VA Kruibeke dringt
aan op een vooraf grondig en doordacht programma.
‘Als het af is, zien we wel wat we ermee doen’ is voor ons
geen optie. Het is duidelijk een prestigeproject van de huidige meerderheid dat dient gerealiseerd te worden tegen
de volgende gemeenteraadsverkiezingen. We hopen dat er
nog geld overblijft voor de herhuisvesting van de
jeugdbewegingen.

“Morgen het licht terug aan?”
Sinds 1 september brandt de straatverlichting niet meer in een groot aantal landelijke straten in onze
gemeente. Het betreft een proefproject dat zal eindigen op 30 april 2017. Als het van N-VA Kruibeke
afhangt, gaat het licht morgen terug aan. Ons argument in deze is zeer eenvoudig: “Op (gevoel van)
veiligheid, bespaar je niet!”
U kunt het nalezen op www.lokalepolitie.be. Meerdere tips leggen
een link tussen een gebrek aan verlichting en inbraken. Daarnaast
is er nog een ander belangrijk veiligheidsaspect: een aantal van de
betrokken straten is voor fietsers en schoolgaande kinderen een
alternatief voor de gevaarlijke gewestwegen.

Buitenschoolse kinderopvang: durven investeren

Een jaarlijkse besparing van 5 900 euro is een peulschil als je
dat vergelijkt met andere minder efficiënte uitgaven van het
gemeentebestuur.
Gemeenteraadslid Kris Claessens stelde voor om de openbare
verlichting in de Lindendreef te Bazel uit te breiden. De huidige
verlichting is ondermaats en veel leerlingen gebruiken deze dreef
om naar school te fietsen.

Met de donkere dagen voor de deur hopen wij dat het gemeentebestuur snel terug
het licht ziet en de veiligheid van haar inwoners vooropstelt.

Meer respect voor begraafplaatsen
De nieuwe containerunits voor de buitenschoolse kinderopvang in de Kapelstraat zijn ondertussen in
gebruik genomen. De kostprijs hiervan bedroeg een slordige 200 000 euro. De N-VA heeft steeds gepleit
voor een duurzame investering in een nieuw of grondig gerenoveerd gebouw. Ja, de kostprijs zou hoger
liggen, maar goedkoper zijn op lange termijn. Durven investeren in kinderen, was onze boodschap.
Bovendien blijkt nu dat er zich een akoestisch probleem
stelde bij de ingebruikname van het containergebouw.
Het geluidsniveau bereikt er een abnormaal hoog niveau.
Tijdens de gemeenteraad van september besprak het
bestuur die problematiek en besloot om aanpassingswerken
uit te voeren. Kostprijs: 32 000 euro.

kruibeke@n-va.be

N-VA Kruibeke vindt dat onaanvaardbaar, maar omwille
van het welzijn van de kinderen konden we niet anders dan
het dossier goedkeuren. Het is duidelijk dat bij aanvang
van dit dossier een verkeerde beleidskeuze is gemaakt.
Een dergelijk budget voor een tijdelijke oplossing is geen
geoorloofde uitgave. Met de winter voor de deur, is het
bang afwachten voor de thermische capaciteiten van deze
containers en de daaraan gekoppelde energiekosten. Wat
zal de volgende extra uitgave zijn?

Als overledene hoop je recht te hebben op eeuwige rust. Blijkbaar is dat niet zo in Kruibeke. Het
gemeentebestuur is van plan om in Bazel 600 graven te verwijderen. De meerderheid vindt namelijk dat
er te veel geld gaat naar het onderhoud van het kerkhof. Ze willen kosten drukken door een ecologische
rustplaats aan te leggen. De familieleden moeten dan maar zelf opdraaien voor de kosten wanneer zij een
persoonlijke herdenkingsplaats willen bewaren.
Zij kunnen kiezen tussen twee mogelijkheden, hetzij optie 1:
het graf wordt geruimd en de nabestaanden kunnen binnen
de drie maanden eventuele memorabilia weghalen; hetzij
optie 2: een concessie nemen met opgraving en verhuis van de
overledene binnen het jaar. Optie 2 is niet enkel een emotionele
aangelegenheid, maar de betrokken familie krijgt tevens nog een
financieel prijskaartje van ongeveer 3 500 euro voorgeschoteld.

De nabestaanden pikken deze gang van zaken niet en startten
een petitie. Op die manier hopen ze het gemeentebestuur op
andere gedachten te brengen.
N-VA Kruibeke oordeelt dat dit dossier met meer respect voor
alle betrokkenen dient gecommuniceerd en aangepakt te
worden.

www.n-va.be/kruibeke

Vier
Vier
Vier
maatregelen
maatregelen
maatregelen
tegen
tegen
tegen
sociale-zekerheidstoerisme
sociale-zekerheidstoerisme
sociale-zekerheidstoerisme
Vroeger
Vroeger
Vroeger Nu,Nu,
mét
Nu,mét
mét
dede
N-VA
deN-VA
N-VA

€ €€
€ €€€
€ €€€

111

€ €€
Sociale
Sociale
Sociale
bijstand
bijstand
bijstand
* ** *
voor
voor
voor
65-plussers
65-plussers
65-plussers

paspas
pas
nana
10
na10
jaar
10jaar
jaar
verblijf
verblijf
verblijf
in in
België
inBelgië
België

** Inkomensgarantie
Inkomensgarantie
* Inkomensgarantie
voor Ouderen
voor
voorvoor
Ouderen
Ouderen
(IGO)
Ouderen
(IGO)
(IGO)(IGO)
bijbij
aankomst
bijaankomst
aankomst
in in
België
inBelgië
België * Inkomensgarantie

222

Strijd
Strijd
Strijd
tegen
tegen
tegen
* ** *
schijnzelfstandigheid
schijnzelfstandigheid
schijnzelfstandigheid

geen
geen
geen
prioriteit
prioriteit
prioriteit

333

Voor
Voor
Voor
wat
wat
wat
hoort
hoort
hoort
wat
wat
wat

* Fictieve
** Fictieve
Fictieve
aansluiting
* Fictieve
aansluiting
aansluiting
aansluiting
bij de Sociale
bij
bij de
debijSociale
Sociale
Zekerheid
de Sociale
Zekerheid
Zekerheid
voor
Zekerheid
voor
voorvoor
Zelfstandigen,
Zelfstandigen,
Zelfstandigen,
Zelfstandigen,
om eenom
om
uitkering
een
een
om uitkering
een
uitkering
of uitkering
leefoon
of
of leefoon
leefoon
teofverkrijgen.
leefoon
te
te verkrijgen.
verkrijgen.
te verkrijgen.

intrekken
intrekken
intrekken
verblijfsvergunning
verblijfsvergunning
verblijfsvergunning
enen
hogere
enhogere
hogere
boetes
boetes
boetes

paspas
pas
nana
3na
maanden
3 3maanden
maanden
gewerkt
gewerkt
gewerkt
in in
België
inBelgië
België

nana
1na
gewerkte
1 1gewerkte
gewerkte
dag
dag
dag
in in
België
inBelgië
België

Recht
Recht
Recht
op opop
werkloosheidsuitkering
werkloosheidsuitkering
werkloosheidsuitkering

444

opop
basis
opbasis
basis
vanvan
van
geleverde
geleverde
geleverde
arbeid
arbeid
arbeid
waar
waar
waar
ookook
ook
terter
wereld
terwereld
wereld

opop
basis
opbasis
basis
vanvan
geleverde
vangeleverde
geleverde
arbeid
arbeid
arbeid
in in
EU-landen
inEU-landen
EU-landen

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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