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Troeven uitspelen
U zal ondertussen de meeste
nieuwjaarswensen in ontvangst
hebben genomen. Toch wensen wij
u graag een goede gezondheid en
een liefdevol 2017.
2016 was op zijn minst turbulent
te noemen. Een jaar gekenmerkt
door oorlog en onrust in de wereld.
De meesten onder ons kennen de
oorlog enkel van elders en uit
verhalen van oud-strijders. We
moeten vaker stilstaan bij onze
vrijheid en hoe kostbaar die is.
Oorlog is mensenwerk, maar vrede
en vrijheid zijn dit ook. We hebben
allen ons steentje bij te dragen.
Verbondenheid en de gezamenlijke
wil om iets te realiseren, beginnen
vaak in je gezin, je familie en bij
uitbreiding het verenigingsleven.
Hier ontstaat de warmte die een
samenleving nodig heeft.
Wonen in een gemeente met vele
troeven is een geschenk. Als inwoner sta je daar niet altijd bij stil.
Misschien moeten we iets minder
bescheiden zijn en deze troeven
ten volle uitspelen.
2017: een jaar met nieuwe
kansen en nieuwe uitdagingen?
Laat ons die grijpen!
Kenny Marien
Voorzitter

Meer weten over
N-VA Kruibeke?
..... www.n-va.be/kruibeke
..... www.facebook.com/kruibeke.nva/
.... @kruibekenva

Masterplan Rupelmonde 2030:

kritische blik op de kade
De N-VA weet ook dat stilstaan achteruitgaan is. Dat geldt ook voor het
domein ruimtelijke ordening. Het gemeentebestuur doet er dan ook
alles aan om haar visie op Groot-Kruibeke voor 2030 door te drukken,
maar niet alles voelt goed aan.
Doodsteek voor ‘Het Schelleke’

N-VA Kruibeke maakt zich nog belangrijke
bedenkingen bij het masterplan. Zo zal de
ontwikkeling van de Rupelmondse kade
de doodsteek betekenen voor ‘Het Schelleke’. Het stedenbouwkundig masterplan
voorziet tussen de kade en de volkswijk
een projectzone voor de realisatie van
34 appartementen met parkeergelegenheid. Men spreekt over een profiel van
twee tot drie bouwlagen met dak en dakverdieping. Dit wil zeggen: minimum 12
meter hoog. Het Schelleke komt daardoor
helemaal in een put te liggen; zo wordt de
cultuurhistorische kern van Rupelmonde
vernietigd en de unieke woonkwaliteit
van deze wijk onherroepelijk aangetast.
Bovendien zorgt dit voor een ernstig
mobiliteitsprobleem.

Moet er dan niets gebeuren?

De N-VA zegt niet dat er niets moet
gebeuren, maar het Rupelmondse
Scheldefront kan beter. Het Schelleke
beschaamd wegstoppen achter nieuwe
bebouwing is niet de oplossing.
We moeten de open ruimte op een
aantrekkelijke manier teruggeven aan de
gemeenschap. Dit was ook de visie van de
GECORO (Gemeentelijke Commissie van
Ruimtelijke Ordening), maar het bestuur
had hier geen oren naar. Jammer, want
blijkbaar liggen de bestuursopties reeds
vast en komt inspraak ongelegen.
De N-VA wijst erop dat alternatieve nieuwe
bebouwing aan de Schelde mogelijk is:
zowel langs de westzijde (oude scheepswerf naast ‘Scaldiana’), als langs de oostzijde (oude CNR naast de loods), zonder
verstoring van de ziel van Rupelmonde.
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Gewestweg N419 wordt gemeenteweg

Op de gemeenteraad in december werd beslist om de huidige
gewestweg, die door onze gemeente loopt, over te nemen. Dit
betekent concreet dat de gemeente voortaan deze weg zal beheren en instaat voor o.m. de signalisatie, het onderhoud van
het wegdek en nog dergelijke meer.
Principieel een goede zaak volgens N-VA Kruibeke.
Beslissingen omtrent noodzakelijke ingrepen kunnen sneller
genomen worden en de gemeente beslist veel autonomer dan

voorheen. Toch onthield de N-VA zich bij de stemming van
dit punt. Voor de overname van de weg ontvangt de gemeente
Kruibeke een éénmalige vergoeding van 120 000 euro.
Wij zijn van oordeel dat de beslissing te overhaast en
ondoordacht werd genomen. Er werd niet becijferd welke
uitgaven noodzakelijk zouden zijn op korte en middellange
termijn. Grondigere voorbereiding had kunnen leiden tot een
meer weloverwogen beslissing. Wordt vervolgd!

Voor een uitbreiding van het sportcomplex De Dulpop (links) voorziet de meerderheid geld, maar voor andere sportinfrastructuur,
zoals Kerkeputten (rechts), niet.

Alweer een
(overbodige) studie:
30 000 euro
Tijdens de gemeenteraad van 28 november kwam het gemeentebestuur alwéér
met een studie aanzetten. Ditmaal voor
de uitbreiding van het sportcomplex ‘De
Dulpop’ in Bazel.

het nodig om Groot-Kruibeke onder de
loep te nemen. Naast de Dulpopsite in
Bazel is er immers ook ‘Kerkeputten’ in
Kruibeke.

Op die bewuste gemeenteraadszitting
opperde de N-VA dan ook om de studieopdracht uit te breiden voor GrootKruibeke. De meerderheid had hier geen
oren naar. Dat het bestuur absoluut
vasthoudt aan deze studie sterkt ons in
Er werd al gecommuniceerd over de
plannen en toch wil men eerst nog een
de overtuiging dat alles al lang in
kannen en kruiken is, en dat het bestuur
haalbaarheidsstudie laten uitvoeren.
Kostenplaatje: 30 000 euro. N-VA Krui- de verantwoordelijkheid omtrent deze
beslissing uiteindelijk niet zelf durft te
beke gaat niet akkoord met deze studie
en al zeker niet om deze enkel voor Bazel nemen. Wil men via deze studie
anticiperen op de te verwachten
te laten uitvoeren. Wil de meerderheid
weerstand uit de wijk ‘Ter Linden’?
een volledig zicht krijgen op de sportinfrastructuur in de gemeente, dan is
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Bedankt, Magda!

Magda Van Landeghem besloot om te
stoppen als actief bestuurslid. Tijdens
onze nieuwjaarsreceptie bedankten we
haar voor de jarenlange inzet!
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Luister naar de inwoners!
De kernwaarden van het nieuwe bestuur (Samen Voor Kruibeke en CD&V) zouden bestaan uit transparantie en openheid. Ze zouden open staan voor andere meningen en bereid zijn om te luisteren. Toch is er een
absoluut gebrek aan inspraak. Het doorvoeren van de laatste ruimtelijke uitvoeringsplannen is hiervan een
duidelijk voorbeeld.
Schijn van transparantie

Grote bezorgdheden van inwoners worden bestempeld als onbenulligheden, worden geminimaliseerd en zelfs geridiculiseerd.
Er is slechts een schijn van transparantie. Infovergaderingen
worden vaak georganiseerd op het ogenblik dat de beslissing
reeds is genomen. Uiteraard geraak je geen stap vooruit als
je met elke bekommernis rekening moet houden. Maar alle
argumenten dienen naast elkaar afgewogen te worden. Als je een
eerlijk en open beleid wil voeren, moet je ook luisteren naar de
dingen die je niet wil horen.

Politieke verantwoordelijkheid nemen
Zo verzette N-VA Kruibeke zich tegen het doven van de verlichting in talloze straten. Het schepencollege hield voet bij stuk en
de lichten gingen alsnog uit. Hier heeft de N-VA geen probleem
mee, maar bij elke beslissing die men neemt hoort ook politieke verantwoordelijkheid. En daar wringt nu net het schoentje.
Tijdens de gemeenteraad van 28 november was een inwoners-

delegatie van de betrokken straten aanwezig. Hun protest werd
op luid applaus onthaald, óók door de CD&V-mandatarissen
die mee deze beslissing hadden genomen. De N-VA heeft geen
nood aan een politieke poppenkast. Verdedig je standpunt met
vuur en hartstocht of erken dat je fout zat en maak je huiswerk
opnieuw.

Ook denken op lange termijn
Een andere kwalijke evolutie is het kortetermijndenken. Na vier
jaar beleid kan je van een tendens spreken. Akkoord, er liggen
masterplannen tot 2030 voor, maar eerder stelden wij ons al
vragen bij de praktische invulling hiervan. Leningen werden
herzien en voor langere duurtijd aangegaan, hetgeen onze
gemeente een smak extra geld zal kosten. Men heeft nu
supplementaire financiële middelen, maar de factuur zal in
de toekomst volgen. Hetzelfde geldt voor de verkoop van het
gemeentelijk patrimonium.

N-VA Kruibeke in de kijker
Elk jaar opnieuw maken onze Sint en zwarte pieten de kindjes in Kruibeke blij
met een bezoekje en cadeautjes. Ditmaal verrasten zij ook de kleintjes van de
vereniging ‘Moeders voor Moeders’.

Ons Vredesfeest van 11 november organiseerden we ten voordele van
de vzw ‘Make a Wish’. Het werd een gezellige namiddag met pannenkoeken en gratis voorstelling van poppentheater ’Plansjet’. Fijn
voor klein en groot én een leuke opbrengst van 1 540 euro. Dank aan
iedereen die een duit in het zakje deed, zo ook onze gemeenteraadsleden die hun zitpenning afstonden voor dit goede doel.

Op 15 januari hielden we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in De
Brouwerij. Parlementsleden Peter Dedecker en Koen Daniëls kwamen langs en hielden een boeiende toespraak. We klonken nadien
op een hoopvol 2017!

www.n-va.be/kruibeke

De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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

/

/

