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Vooruit is de weg

De gemeenteraden zijn voor de N-VA geen lachertje.  
De huidige meerderheid lijkt deze bijeenkomsten meer  
en meer te zien als een formaliteit. Beslissingen worden 
vaak al door het gemeentebestuur genomen en worden  
dan op het allerlaatste moment voorgeschoteld aan de 
oppositie. De N-VA doet er alles aan om toch de belangen  
van haar kiezers en alle Kruibekenaren te verdedigen.

Om die doelstelling voor u te realiseren verkozen we in maart 
2016 een nieuw afdelingsbestuur. Als voorzitter kijk ik ernaar 
uit om, samen met onze mandatarissen en bestuursleden, uw 
belangen ter harte te nemen en onze gemeente de kracht te geven 
om vooruit te gaan, op een respectvolle manier.

Kenny Marien,
Voorzitter N-VA Kruibeke

Volkssportroute: ga met N-VA op daguitstap!
Op 3 september 2016 trekken we er met z’n allen op de fiets of met de huifkar op uit langs een uitgestippeld traject in onze 
gemeente (vertrek aan ‘De Dulpop’ – fietsers om 10 uur, huifkar om 10.30 uur).

Onderweg houden we halt bij enkele typische herbergen, waar we telkens een hapje of drankje verorberen en een oud volksspel 
spelen. Iedereen is welkom! De ideale gelegenheid om met ons van gedachten te wisselen.

  Kenny Marien (voorzitter), Dimitri Van Laere (ondervoorzitter), Els De Wilde (secretaris), Denis Hendrickx (communicatieverantwoordelijke)

KINDERARRANGEMENT
16 euro pp. 
Kinderaperitief 
Verse soep met balletjes 
Boterham met choco 
(drank niet inbegrepen) 
Een ijsje of 1 frisdrankje 
1 frisdrankje 
Hamburger met frietjes 
(drank niet inbegrepen) 

VOLWASSENENARRANGEMENT 
31 euro pp. 
Aperitief 
Verse soep met balletjes 
Boerenboterham met kaas en hesp 
(drank niet inbegrepen) 
Koffie met koekje of 1 streekjenevertje 
1 streekbiertje 
Stoofvlees met sla en frietjes 
(drank niet inbegrepen)

U kan ons contacteren via: 

kruibeke@n-va.be en/of 0486/55.44.93.
Meer info vindt u op: www.n-va.be/kruibeke of via facebook N-VA Kruibeke
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 Asfalteringswerken
De meerderheid bracht tijdens de zitting 
van mei een dossier naar voor, waarbij 
het bestuur gemachtigd wordt om 
verschillende wegels in onze gemeente 
te asfalteren. Zo wordt bijvoorbeeld 
overwogen om de Beekdam in Bazel te 
verharden met asfalt.

De N-VA ging fel in discussie over dit 
punt. Meer en meer hoor je stemmen 
opgaan voor minder verharding van de 
ondergrond. Het fietscomfort van de 
fietser zou centraal staan… als het maar 
niet ten behoeve van de  (cyclo)cross(er) is.

 Wegenwerken tussen buiten-
schoolse opvang Kapelstraat en 
Schoolstraat

De Kerckhoek werd als ideale plaats voor 
de kinderopvang voorgesteld. Ook de 
N-VA vond deze locatie prima. Aangezien 
bleek dat verbouwen van de schuren voor 
het vooropgestelde budget niet haalbaar 
was, werd de brand als argument 
aangewend om de locatie te wijzigen. Het 
bestuur besloot dan maar om containers 
te plaatsen in de Kapelstraat. De N-VA 

vindt dit een gemiste kans. De begeleiders 
moeten nu vanuit de diverse scholen de 

gewestweg oversteken met de kinderen; 
er is weinig buitenspeelruimte en er zijn 
parkeerproblemen. Nu gaan we dus een 
wegje aanleggen naar de Schoolstraat, 
voorlopig waarschijnlijk, want er zijn 
weeral nieuwe plannen: de gronden 
Staes (binnengebied Kattestraat/ H. 
Mertensstraat/ Van Hovestraat).

 Sponsoring Ringland
Onlangs bracht de meerderheid een punt 
op de dagorde, waarbij werd gevraagd 
om de goedkeuring van een bijdrage 
voor een buitengemeentelijke politieke 
actiegroep, nl. Ringland. De N-VA vindt 
het ongehoord dat men op deze manier 
belastinggeld spendeert.

 Belastingverlaging
De N-VA heeft er tijdens de gemeenteraad 
al meermaals op aangedrongen de 
opcentiemen op het kadastraal inkomen 
te verlagen van 1950 naar 1850. 
Momenteel zit er 10 miljoen euro in de 
gemeentekas en zorgt de verlaging voor 
slechts 200.000 euro minder. Het bestuur 
beweert bij hoog en bij laag dat er geen 
ruimte is voor enige belastingverlaging.

Het dossier is momenteel volop in beweging. Bazel en Kruibeke zouden gesprekken voeren over een fusie. Rupelmonde moet dan mee op 
de kar. De N-VA vraagt zich af of alle voetbalclubs wel degelijk vragende partij zijn voor de aanleg van kunstgrasvelden, en of het bestuur 
beseft dat dit iedereen –ook de Kruibekenaren die hier niet wakker van liggen– veel geld kost. De meerderheid gebruikt het argument dat 
het onderhoud van een gewoon voetbalveld ook geld kost. Het natuurlijk aspect, waarbij onze kinderen zich mogen vuilmaken en contact 
met de natuur ervaren, weegt daar voor deze meerderheid niet tegen op. Noch ecologisch, noch economisch is dit te verdedigen.

De gemeentelijke bijdrage voor het OCMW werd in april 
eindelijk verhoogd met 138.000 euro. Raf Spinoy kaartte al 
meerdere keren aan dat de begroting van het OCMW veel te 
krap was opgesteld. Om binnen die begroting te blijven, werd 
het personeelsbestand verminderd. Nochtans zaten meerdere 
personeelsleden al op hun tandvlees. 

Financiën en personeel 
De N-VA bleef pleiten voor versterking. Het bestuur had 
daar geen oren naar. De huidige meerderheid gebruikt 
het belastinggeld liever voor grote en dure projecten, 
waar veel burgers niet op zitten te wachten. De N-VA wil 
het belastinggeld gebruiken om de zwaksten van onze 
gemeenschap, zeker onze bejaarden, te ondersteunen. Het zijn 
juist zij, die zorgvuldig hun belastingen hebben betaald, die de 
dupe van dit beleid worden. De vereiste verzorging werd hen 

ontzegd en op twee jaar tijd verhoogde men de ligdagprijs voor 
de bewoners met twintig procent. 

Personeel overbelast
Dit beleid zorgde ervoor dat de personeelsleden overbelast 
werden en noodgedwongen ziekteverlof 
namen. Dergelijke toestanden maakte 
voormalig OCMW-voorzitter Spinoy 
nooit mee. Het huidige N-VA bestuur 
eist dan ook een gedegen beleid, 
waarbij het OCMW terug een 
prioritair karakter krijgt, zodat het in 
Kruibeke goed wonen is voor iedereen.

Het N-VA-alternatief voor… de Hoogstraat
Lord Randolph Churchill zei ooit: “It’s the duty of the opposition to oppose.” Langs de kant staan en roepen 
wat er fout gaat is gemakkelijk. N-VA Kruibeke staat voor constructief oppositie voeren. In deze rubriek 
willen we de inwoners van Kruibeke er niet alleen op wijzen waar het huidige bestuur de bal mis slaat, maar 
tegelijkertijd meegeven hoe de N-VA de dagelijkse problemen zou aanpakken.

Bloembakken laten, borden weg
Rijdt u wel eens door de Hoogstraat in Bazel? Momenteel staan 
er in de Hoogstraat bloembakken als verkeersremmers. De 
voorrang ter hoogte van de bloembakken wordt er geregeld 
door middel van verkeersborden. De 
combinatie met de geparkeerde auto’s 
maakt dat de verkeerssituatie er momenteel 
zeer onlogisch geregeld is. 

De N-VA stelt voor om 
de bloembakken te laten 
staan, maar wil alle 
verkeersborden die de 
voorrang regelen weghalen.

Het verkeersreglement is duidelijk genoeg 
op dit vlak. Wie een obstakel tegenkomt 
aan zijn kant van de rijbaan moet voorrang 
verlenen als tegelijk passeren onmogelijk is. 
De bloembakken weghalen lijkt ons geen 
goed idee, omdat dit de Hoogstraat zou 
omtoveren tot een racebaan. Dit voorstel 
strookt ook volledig met de intentie van 

de Vlaamse Regering om iets te doen aan de wildgroei van 
verkeersborden in Vlaanderen. Een verkeersbord dient om 
een uitzondering op de regel aan te geven en niet zoals in de 
Hoogstraat om een onlogische situatie te creëren.

Gemeenteraadssprokkels

Aanleg kunstgrasvelden: een soapverhaal?

OCMW krijgt terug ademruimte

Het gemeentebestuur overweegt om 1,4 tot 2,4 miljoen euro (600.000 euro in Kruibeke en 800.000 euro in Bazel en waarschijn-
lijk nog eens 1 miljoen euro in Rupelmonde) te investeren in kunstgrasvelden. De N-VA stelde zich hierover terecht vragen, maar 
de burgemeester verzekerde ons,  enkele gemeenteraadszittingen terug, dat hier nog niets over beslist was. Een paar dagen later 
bleek het tegendeel.

  De huidige situatie in de Hoogstraat.

Wist je dat…
 … de reclamewagen van de gemeente (ook wel ‘roestbak’ genoemd) 
35.000 euro heeft gekost en dat die ergens staat te verkommeren?

 … er in drie jaar tijd duizend bomen in de gemeente zijn verloren 
gegaan?

 … de schepenen voor al hun onkosten bovenop hun wedde extra 
vergoed worden? Dit is in vorige bestuursperiodes nooit gebeurd.

 … het bestuur de feestzaal ‘ ’t Hoogzaal’ eerst wou verkopen, dan 
wou renoveren… het budget te laag inschatte, en nu weer wil overgaan 
tot verkoop?

Stuur een e-mail naar kruibeke@n-va.be. Misschien is uw thema wel het onderwerp  
van de volgende editie van ‘het N-VA-alternatief’.

“Het N-VA-bestuur eist een gedegen beleid zodat het 
voor iedereen in Kruibeke goed is om te wonen.” 
Raf Spinoy

We zijn absoluut benieuwd wat er volgens u anders kan in onze gemeente.  We luisteren graag naar u!



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /


