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Met religieus geïnspireerde terreur, een Brexit, de onvoorspelbare  
vluchtelingenstroom naar Europa en een staatsgreep aan onze grenzen 
kan je niet echt spreken van komkommertijd deze zomer. We kunnen 
maar hopen dat de rest van het jaar wat meer rust en vrede gaan brengen. 
Maar ook in Ternat dienen zich weldra belangrijke uitdagingen aan.

Geen komkommertijd in Ternat
Spaghettifestijn

Parochiezaal
Pol De Montstraat,  
Wambeek 

Ook dit jaar organiseert 

N-VA Ternat weer haar 

spaghettifestijn in Wambeek. 

Naast de traditionele en 

de vegetarische spaghetti 

staan er eveneens ‘krakende 

heertjes’ op het menu.

Zo zal ook onze gemeente de budgettaire 
gevolgen moeten dragen van de steeds 
sneller evoluerende vergrijzing. De N-VA 
wil daarom een fundamenteel debat tussen 
politici en inwoners over welke middelen 
we voor welke domeinen moeten inzetten.

Zuurstof voor Ternat
Je zou het niet meteen zeggen als je de 
gemeente binnenrijdt, maar Ternat is een 
rijke gemeente. De belastinginkomsten 
liggen hier hoog. Maar de gemeente leeft 
structureel boven haar stand als het op 
gebouwenonderhoud en vrijetijdsonkosten 
aankomt. Verkeersveiligheid, mobiliteit, 
onderhoud van wegen en pleinen krijgen 
heel wat minder aandacht. Onterecht.

Ook de bedrijven, de kleinhandel en de 
horeca hebben het niet gemakkelijk. Een 
belastingverlaging of de afschaffing van de 
oppervlaktepestbelasting zou hen alvast de 
broodnodige zuurstof geven. Want onze 
gemeente heeft nood aan meer economi-
sche activiteit met de daarbij behorende 

jobs. De N-VA vraagt bovendien dat Ternat 
de industrieterreinen nieuw leven inblaast, 
zodat ze kunnen wedijveren met de vele 
nieuwe, mooie en moderne industrie- 
terreinen in Wallonië.

N-VA neemt verantwoordelijkheid op
Ook op vlak van benoemingen,  
bevorderingen of vergunningen kan de 
gemeente beter, eerlijker en transparanter 
functioneren. Burgers, personeel,  
zelfstandigen en bedrijven verdienen  
namelijk een gemeente die correct  
bestuurt, zonder te hervallen in de oude 
politieke cultuur van vriendjespolitiek.

De N-VA-gemeenteraadsleden nemen die 
verantwoordelijkheid nu al op. Vanuit de 
oppositie blijven we hameren op een  
toekomstgerichte visie voor Ternat en 
leggen we voorstellen op tafel die u het 
leven makkelijker maken. Nu nog hopen 
dat het gemeentebestuur daar af en toe iets 
van meepikt.

Vrijdag 30 September
Vanaf 17u00

 Minder belastingen, meer 
jobs en een beter draaiende 
gemeente: daar zet de N-VA 
zich voor in.

Sven De Paepe, N-VA-fractieleider 
gemeenteraad
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Als het goed is, zeggen we het ook
Taalhoffelijkheid bestaat 
nog in Ternat
De geschiedenis heeft ons geleerd dat we in de brede 
rand rond Brussel én in Ternat waakzaam moeten 
blijven voor sluipende verfransing. Mensen van binnen 
en buiten de N-VA maakten ons de voorbije maanden 
attent op tweetalige reclame op de Assesteenweg.  Een 
melding bij het taalmeldpunt van de gemeente Ternat 
en een gemeentelijke brief om er op te wijzen dat Ternat 
in Vlaanderen gelegen is, brachten snel beterschap. Het 
bedrijf begreep de bezorgheden en was akkoord om zich 
taalhoffelijk aan te passen aan de Ternatse wensen. Goed 
zo zouden we zeggen.

OCMW Ternat
The sky is  
the limit?
Voor de zomer kondigde Vlaams 
minister Liesbeth Homans 
aan om de samensmelting 
van gemeentebesturen en 
OCMW’s  in heel Vlaanderen 
verder te stimuleren. Het idee 
erachter is simpel: als één 
raad kan beslissen over alle 
dossiers, maken we komaf met 
een versnipperd lokaal sociaal 
beleid. De slagkracht van de 
gemeente vergroot bovendien. 
We sommen even op wat er 
concreet zal veranderen voor 
Ternat.

Gemeente en OCMW smelten 
samen in 2019
De gemeenteraad wordt vanaf 
januari 2019 tegelijk de OCMW-
raad. Wie in 2018 verkozen wordt als 
gemeenteraadslid of -voorzitter, wordt 
dus ook OCMW-raadslid of -voorzitter. 
Het schepencollege neemt tegelijk 
beslissingen met het Vast Bureau van 
het OCMW.

Een bijzonder comité voor sociale 
dienstverlening blijft echter beslissen 
over individuele dossiers. Daarin 
kunnen ook niet-gemeenteraadsleden 
en externe experts zetelen. Privacy-
gevoelige dossiers blijven daarmee uit  
de politieke invloedssfeer.

De samensmelting van gemeente en 
OCMW bespaart daarenboven kosten. 
Er zal vanaf 2019 namelijk maar één 
secretaris en één financieel beheerder 
meer nodig zijn voor OCMW en 
gemeente die zich over één gezamenlijke 
meerjarenplanning kan bekommeren.

Gemeentebestuur laat kansen op 
besparing liggen
Dat de huidige OCMW-secretaris op 
pensioen gaat, was daarmee een grote 
financiële meevaller voor Ternat. Veel 
andere gemeenten hebben dat geluk 
niet. Toch besliste de meerderheid om 
tegen de visie van de Vlaamse Regering 
in te gaan. De coalitiepartijen stelden – 
tot groot ongenoegen van onze OCMW-
raadsleden – nog een nieuwe OCMW-
secretaris aan voor de volgende twee 

jaar. Voor een job dus die begin 2019 
sowieso verdwijnt. 

Daar komt nog eens bij dat de 
nieuwe OCMW-secretaris ook na 
de samensmelting eind 2018 zijn/
haar wedde zal blijven ontvangen 
zelfs al oefent hij/zij dan die job niet 
langer uit. Het gaat immers om een 
vaste benoeming, stellen Sofie De Vos 
en Dimitri Vandenhende, OCMW-
raadsleden voor de N-VA.

Met het vrijgekomen budget – lees 
het jaarloon van de nieuwe OCMW-
secretaris gedurende minstens dertig 
jaar – zou men heel wat nieuwe 
welzijnsinitiatieven kunnen nemen 
of bestaande acties en projecten beter 
kunnen ondersteunen.

Nieuw bestuur N-VA Ternat blikt al vooruit naar 2018

Dit voorjaar organiseerden alle N-VA-afdelingen lokale bestuursverkiezingen. Ternat was geen uitzondering. 
Wij stellen u hier dan ook trots de nieuwe N-VA-bestuursploeg voor. Dit team zal u de komende drie jaar  
vertegenwoordigen en bereidt enthousiast de verkiezingen van 2018 voor.
Pieter Semal volgt Kristof De Leeuw op als afdelingsvoorzitter, 
Kristof wordt ondervoorzitter. Agnes Delcourt en Bert Degrez 
blijven respectievelijk secretaris en penningmeester. Daarnaast 
verwelkomen we nog drie nieuwe bestuursleden. Stef De  
Mesmaeker (oud-voorzitter) is terug van weggeweest en Marc 

Vandenhende en Els Verstuyf versterken eveneens N-VA Ter-
nat. Sven De Paepe blijft fractieleider van onze gemeenteraad 
en van OCMW-raadsleden Hilde De Backer, Nele Vandenbulc-
ke, Rony De Backer, Sofie De Vos en Dimitri Vandenhende.

Prachtig Lombeek 
Onkruidbestrijding in Ternat is altijd al een moeilijk en vooral duur verhaal 
geweest. Maar in het centrum van Lombeek is er meer aan de hand. Het 
kerkplein is al jaren niet om aan te zien, het wandelpad rond de kerk bevindt 
zich in een erbarmelijke staat en het onkruid tiert er welig, maar gelukkig is 
er een mooi bankje waar het aangenaam verpozen is. Sint-Katherina-Lom-
beek heeft dan wel geen nood aan ingewikkelde circulatieplannen maar dit 
lijkt toch sterk op verwaarlozing, of vergissen we ons?

Elektrische fietsen eindelijk oplaadbaar...
maar waar blijven laadpunten voor wagens?
Goed en groen nieuws. Ternat heeft een eerste oplaadpunt voor elektrische fietsen geplaatst 
aan het nieuwe gemeentehuis. De N-VA juicht dit toe. Maar waarom moet dit allemaal zo 
lang duren? 

  Bovenste rij: Hilde De Backer, Stef De Mesmaeker, Rony De Backer, Els Verstuyf, Marc Vandenhende, Dimitri Vandenhende, 
Bert Degrez, Pieter Semal. Onderste rij: Sven De Paepe, Nele Vandenbulcke, Agnes Delcourt, Kristof De Leeuw, Sofie De Vos.

Gemeenteraadslid Rony De Backer aan 
het kerkbankje in Lombeek.

De burgemeester pocht in de pers dat hij 
vooral de ecologische voetafdruk van de 
Ternattenaar wil beperken en de milieu- 
doelstelling wenst te halen. Wat hij er 
niet bij zegt is dat niet deze coalitie met 
het voorstel van de oplaadpunten op de 
proppen kwam, maar de N-VA.

Nadat wij het voorstel op de agenda van 
de gemeenteraad plaatsten, stemde de 
voltallige raad ermee in om oplaadpunten 
voor fietsen én voor elektrische wagens  
te voorzien in de drie deelgemeenten.  
Dat er nu, één jaar later, één oplaadpunt 
in gans Ternat ter beschikking staat en 

dan nog enkel voor fietsen is echt wel een 
zeer minimalistische aanpak. 

Nochtans kan de gemeente gebruik 
maken van gunstige Europese subsidies 
voor deze oplaadpunten. Ook de Vlaamse 
Regering heeft maatregelen in de pijplijn 
zitten om elektrisch rijden te stimuleren. 
Bij elke nieuwe parking hebben we nu  
al de trein gemist. Een langetermijnvisie  
en planning op niveau van onze eigen  
gemeente lijkt ons dus evident én  
dringend. We blijven voorstellen lance-
ren, in overleg met de bevoegde Vlaamse 
minister.

  Een jaar geleden al stelde N-VA-raadslid 
Rony De Backer de oplaadpunten voor.

 De aanstelling van een 
nieuwe OCMW-secretaris is 
overbodig en kost veel geld.

OCMW-raadsleden Sofie De Vos en 
Dimitri Vandenhende
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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:     /     /


