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Woordje van de voorzitter
In Kruibeke is het goed toeven. Akkoord, perfectie bestaat niet, maar we kunnen er wel naar streven. Dit 
streven naar perfectie moet dag in dag uit de bekommernis zijn van een gemeentebestuur. Hoe kan ik de 
geluksfactor van mijn inwoners doen toenemen? Hoe kan ik zorgen voor een leefbaar Kruibeke?

Zorgen voor een leefbare gemeente, ten dienste van de bevol-
king, omvat vele zaken: goede voet- en fietspaden, een brui-
send verenigingsleven, het bewaken van de woonkwaliteit, het 
behoud van groene ruimte, een bloeiende lokale economie,…

Een veilige omgeving voor je kinderen
Eén van de cruciale speerpunten die bepalend zijn voor de 
geluksfactor van je inwoners is veiligheid. Mensen moeten onbe-
zorgd kunnen zijn. Beseffen dat al bij al je kinderen of kleinkin-
deren in een veilige omgeving kunnen opgroeien.

Kleine criminaliteit, zoals fietsdiefstal, is enorm vervelend. Za-
ken waarvoor mensen werken, dingen die een emotionele waar-
de hebben, daar blijf je af! Anders krijg je wrevel en frustraties. 
We mogen nooit genoegen nemen met het antwoord dat dit nu 
eenmaal gebeurt of dat er niet meer criminaliteit is dan vroeger. 

Laat ons ook op het vlak van veiligheid streven naar perfectie.

Concrete maatregelen
Bij deze dan ook mijn open vraag aan de burgemeester: welke 
concrete maatregelen zal u nemen om de veiligheid in onze 
gemeente te vergroten of minstens de pakkans van de daders te 
verhogen?

Ons ‘thuis voelen in Kruibeke’ moet daarbij 
de centrale gedachte zijn.

  Kenny Marien 
voorzitter

In memoriam: Kamiel Van Mieghem
Na een kleurrijk leven, als ‘bekende Kruibekenaar’, verraste Kamiel iedereen door er stilletjes  
tussenuit te knijpen. 
Kamiel bleef heel zijn leven een ‘Tijl Uilenspiegel’. Hij was Vlaams nationalist in hart en nieren. 
Samen met zijn broers was hij bekend in heel het Vlaamsgezinde Waasland als ‘de plakploeg van 
de Volksunie’. Op IJzerbedevaarten en Zangfeesten was hij trouw aanwezig. Bij de opkomst van 
de Volksunie was hij van meet af aan een betrokken en actief bestuurslid. Tussen 1983 en 1985 
was hij schepen van leefmilieu, gezin en middenstand. Op 82-jarige leeftijd was Kamiel nog 
steeds gemeenteraadslid bij de N-VA fractie. Nu wappert de Vlaamse Leeuwvlag aan de voorgevel 
van zijn huis, een mooi eerbetoon van de kinderen aan hun overleden vader.

We zullen je missen, Kamiel.
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N-VA trekt technologische kaart voor veiligheid
N-VA Kruibeke schaart zich achter het plan van Vlaams-Parlementslid Koen Daniëls voor een cameraschild 
in het Waasland. Camera’s met nummerplaatherkenning verhogen de veiligheid voor onze inwoners.

N-VA Kruibeke sluit zich aan bij het plan van Vlaams 
Parlementslid Koen Daniëls om een cameraschild op te trekken 
rond heel het Waasland. Sommige problemen overstijgen nu 
eenmaal de gemeentegrenzen, een goede samenwerking is 
noodzakelijk.  

Minder inbraken met cameraschild
Strategisch opgestelde camera’s met nummerplaatherkenning 
laten trajectcontrole toe, zodat kan nagegaan worden of 
bestuurders de aangegeven snelheid respecteren. Daarenboven 
kunnen vrachtwagens die door Kruibeke rijden om de 
kilometerheffing te omzeilen, worden beboet.

Bovendien blijkt uit opgebouwde ervaring met deze camera’s, 
onder meer in Mechelen, dat inbraken en andere vormen van 
criminaliteit beter kunnen worden aangepakt, zodat ze zelfs 
ontradend werken.

Met gezond verstand en inzet van technologie kan in Kruibeke uw veiligheid verhoogd worden zonder dat een verplaatsing met 
uw wagen in onze gemeente een marteling wordt.

Gele bloembakken in de  
Hoogstraat en Daalstraat
N-VA Kruibeke stelt voor om de bloembakken in de Hoogstraat en 
Daalstraat in een opvallende (reflecterende) gele kleur te schilderen. 
Ook willen we dat de bloembakken op correcte en identieke wijze 
worden terugplaatst na evenementen. De huidige verkeerssituatie is 
onduidelijk en gevaarlijk.

N-VA kaartte de verwarrende toe-
stand in beide straten al dikwijls aan 
in de gemeenteraad. De pogingen 
van het bestuur om daar wat aan te 
doen, hebben evenwel enkel voor 
meer onduidelijkheid gezorgd.

Op aandringen van N-VA verwij-
derde de gemeente recent een aantal 
nutteloze verkeersborden in de 
Hoogstraat. Zo kwamen de normale 
voorrangsregels terug in voege. In 
de Daalstraat blijft er nog werk aan 
de winkel.

Alternatief voor de N419
N-VA Kruibeke wil slechts een tijdelijke 
zone 30 voor heel de bebouwde kom van 
Kruibeke en Bazel ter hoogte van de N419, 
die de hoofdbaan van Groot-Kruibeke is. 
Een permanente zone 30, zoals het gemeen-
tebestuur voorstelt, is niet wenselijk.

N-VA is erg begaan met uw veiligheid en die 
van uw kinderen en kleinkinderen. Vorige 
winter slaagden we er via constructive op-
positie in om de straatverlichting, die door 
het huidige bestuur was gedoofd, opnieuw te 
laten branden. 

We trekken deze logica door als het gaat om 
het nieuwe mobiliteitsplan dat het huidige 
bestuur voorstelde. Daarom stellen we een 
tijdelijke zone 30 voor:

  ’s morgens op weekdagen tussen 7.45 u en 
9.00 u

  op woensdagmiddag tussen 11.30 u en 
12.30 u

  op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag tussen 15.00 u en 16.00 u. 

Een permanente zone 30 lijkt ons veel te 
radicaal en zou vooral de avondspits, die 
grotendeels na 16.00 u op gang komt, alleen 
maar onnodig langer maken.

 Gele bloembakken zijn zichtbaarder

 Een veiliger Kruibeke dankzij technologie
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‘De Brouwerij’: een vervolgverhaal
N-VA blijft bij haar standpunt dat haar alternatief voor De Brouwerij goedkoper kan. Indien het gemeente- 
bestuur doorzet met zijn megalomane plannen, zijn alle Kruibekenaren verliezer.

Dat de ‘verbouwing’ van ‘De Brouwerij’ zal doorgaan, leidt geen 
twijfel; voor het gemeentebestuur is dit een symbooldossier om 
definitief te breken met het verleden en zichzelf te verheerlijken. 
Dat is haar democratisch recht waarop het volgend jaar in okto-
ber zal worden beoordeeld.

Goedkoper alternatief
De N-VA wil hier nogmaals duidelijk stellen dat deze verbou-
wing er komt omwille van het invoeren van de Front Office/ 
Back Office-aanpak van de administratie, waarvoor onze partij 
in juni van dit jaar een alternatief heeft voorgesteld dat vele 
malen goedkoper is. Aanvankelijk was N-VA niet gekant tegen 
de herinrichting, maar wanneer bleek dat de kostprijs ervan 
een megalomane omvang aannam en er respectloos met ons 
industrieel erfgoed werd omgegaan, konden wij als oppositie niet 
anders dan de Kruibekenaar behoeden voor dit zinloze project.

Gemeentefusie in 2030
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal Vlaan-

deren tegen 2030 een nieuwe fusie-operatie van de gemeenten 
doorvoeren, wat voor ons betekent dat we zeker geen kernge-
meente zullen zijn wegens de kleinste entiteit. Daardoor zal ons 
nieuw gemeentehuis haar functie verliezen en zijn wij als Krui-
bekenaar allemaal ‘verliezers’, want dit project zal elke inwoner 
500 euro kosten. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Veel RUPs, maar geen vlinder
Rupelmonde: de projectbouw op de kade 
Van meet af aan verzette N-VA Kruibeke zich 
tegen de ontwikkeling van appartementsbouw 
op de kade om het karakter van het achterlig-
gende ‘Schelleke’ te vrijwaren. Het door het 
gemeentebestuur voorgelegde RUP ‘Rupelmon-
de-Centrum’ werd in de bevoegde commissie 
echter ‘goedgekeurd’ op basis van een ongeldige 
stemming. Volgens de burgemeester deed deze 
stemming niet ter zake. Zodoende negeert hij 
dit adviesorgaan en bij uitbreiding ook het democratisch proces van de inspraak. 

Bazel: de Kasteelparking
Meerdere punten van de herziening van het 
RUP ‘Bazel-Centrum’ kregen in de commissie 
eveneens de nodige aandacht met als uitschie-
ter de ‘groene’ parking in de Lamperstraat. Het 
openbaar onderzoek leverde een karrenvracht 
aan bezwaren op, wat de commissieleden liet 
besluiten dat de gemeente vooral naar alterna-
tieven moest uitzien om de parkeerproblema-
tiek rond het Koningin Astridplein op te lossen. 
De afbraak van het oude politiekantoor en 
herinrichting van het terrein tot parking met mogelijks ontsluiting naar de Ru-
pelmondestraat, is daarbij een waardevolle suggestie. N-VA Kruibeke kan zich 
hier integraal in vinden. Afwachten of het gemeentebestuur oren heeft naar dit 
voorstel, dan wel halsstarrig wil vasthouden aan het eigen gelijk, nl. de realisatie 
van de Kasteelparking.

Vereniging in de kijker
Landelijke RuiterVereniging 
Wissekerkeruiters Bazel

Op 27 augustus en 3 september organiseerde 
de LRV Wissekerkeruiters een groot pony- en 
ruitertornooi. Je moet het maar doen: vertrekken 
van een kale weide, er een grote tent optrekken 
om er dan gedurende 2 weekends meer dan 300 
ponyruitertjes en meer dan 400 ruiters en ama-
zones te laten deelnemen aan een springwed-
strijd en wedstrijden individuele- en groepsdres-
suur. Het groot eetfestijn met barbecue voor 415 
deelnemers zorgde voor een gezellig samenzijn. 
Proficiat aan de organisatoren!

  Jouw vereniging volgende keer in de kijker? 
Mail naar Kruibeke@n-va.be

  In het recentste infoblad van de gemeente lezen we dat de beide fasen van de verbouwing elk ca. 2 miljoen euro (ex. BTW) zijn geraamd. 
Dat is nu al een half miljoen meer dan oorspronkelijk voorzien, en we zijn nog niet eens aan de aanbesteding toe!

  Het bestuur vraagt een blanco cheque aan de bevolking voor de tijdelijke verhuis naar Duc d’O en de aanpassingswerken die nodig zijn om 
er de administratie in onder te brengen (zowel in tijd als in ruimte).

 Duc d’O: het bestuur vraagt een blanco cheque



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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