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Tijd voor Verandering in Ternat

Minister Jan Jambon tijdens
onze nieuwjaarsreceptie.
“Een goed jaar, een goede gezondheid en
succes dit jaar.” Dat wensten veel politici
elkaar begin dit jaar. Een boeiend en ongemeen spannend jaar had ook gekund,
want het Ternatse politieke spel lijkt de
laatste maanden meer op een seizoen van
een spannende televisieserie.
Naast een voor Ternat onnodig shoppingcenter krijgen we er misschien na wat
politieke ‘cinema’ een halve Kinepolis met
wat bijgebouwen bovenop. Je zou haast
geloven dat sommige promotoren Ternat
als deel van ‘le très grand Bruxelles’ zien.
Ternat bevindt zich duidelijk in het vizier
van de grote ontwikkelaars en bouwpromotoren. Het Ternatse bestuur blijft
visieloos en zelfs moedeloos achter de
feiten aan lopen.

Landelijk karakter beschermen

Vergunningen voor appartementen wor-

den zonder veel voorwaarden uitgedeeld.
Onze landelijke residentiële gemeente
wordt in sneltempo omgevormd tot een
voorstedelijk gebied waar we geen plaats
meer hebben om te rijden of parkeren.
Deze wildgroei is goed nieuws voor de
ontwikkelaars en de gemeentelijke kassa,
maar slecht nieuws voor de eigen inwoners en voor het landelijke karakter van
Ternat. Verstedelijking is geen natuurwet,
het is spijtig genoeg wel de politieke keuze
van dit bestuur.

Nood aan goed parkeerbeleid

En dan wil een mens al eens parkeren
in Ternat. Een peperdure en daardoor
halflege stationsparking in Ternat, een
overvolle te kleine stationsparking in
Essene-Lombeek. Een parkeerreglement
waar een kat haar jongen niet in
terugvindt en dat maandelijks aangepast
wordt. Met alle types parkeerkaarten kan

je ondertussen ‘kleurenwiezen’. De juiste
kaart voor de juiste prijs op de juiste
plaats op het juiste moment? Het lijkt de
titel van een televisiequiz, maar het is
voor de meeste Ternattenaren eerder een
dagelijks ‘mens-erger-je-niet’ geworden.
De geschatte meeropbrengst voor de
Ternatse gemeentekas wordt op minstens
125 000 euro per jaar geschat, dus wij
rekenen minstens op een evenwaardige
belastingverlaging.
Eén zaak is me het laatste jaar steeds
duidelijker geworden: de burger eist verandering van beleid. Maar nog begrijpen
sommige politici dit als verandering van
stoel… of zetel. In elk geval kunt u over
enkele maanden kiezen voor een nieuwe,
jonge en professionele wind door Ternat.
Sven De Paepe
Fractievoorzitter

Gratis bals, gratis drankjes, gratis hapjes, gratis… een verhaal dat wij u niet beloven en waar wij niet in geloven.
Evenmin beloven wij de oplossing van alle oude en toekomstige problemen. Wij geloven wel in rechtvaardigheid,
de tering naar de nering zetten. Wij willen consequent en constructief maar zonder betutteling aan een veilige en
economisch welvarende gemeente werken.

Ternat wants you!

Gelooft u ook in ons verhaal? Laat u dan horen. Contacteer ons. Werk met ons mee. Denk
met ons mee. Bouw met ons mee. Want de Verandering kan en zal ook in Ternat werken.

Veilig thuis in een welvarend Ternat

2

Honderden nieuwe parkeerplaatsen op
combiparkings in Ternat
Hoewel de NMBS en de stationsparkings geen Vlaamse
bevoegdheid zijn, wil minister Ben Weyts de komende
drie jaar toch investeren in duizenden nieuwe parkeerplaatsen op combiparkings in de Vlaamse Rand, waaronder de stations van Essene-Lombeek en Ternat.
Aan in totaal 45 stopplaatsen wordt de capaciteit voor wagens
meer dan verdubbeld. De parkingcapaciteit voor fietsers wordt
zelfs verdrievoudigd. Door een beleid van stimuleren in plaats van
verbieden en vermanen wil de minister mensen verleiden om de
wagen of de fiets veilig achter te laten op grote combiparkings.

Extra plaatsen in Essene-Lombeek en Ternat

Op korte termijn komen er aan het station van Essene-Lombeek
naast de bestaande 100 parkeerplaatsen 117 extra plaatsen bij. Voor
fietsen verviervoudigen de beschikbare plaatsen zelfs van 56 naar 266. Op middellange termijn komt ook
het station van Ternat aan de beurt. Daar stijgt het aantal autoplaatsen van 207 naar 324. Ook voor fietsen
wordt de capaciteit verhoogd naar 324 plaatsen.
Als contrast met een Ternats gemeentebestuur dat de plaatsen voor pendelaars enkel maar verlaagd
heeft en dat bij elk mobiliteitsprobleem enkel naar anderen wijst, kan dit alvast tellen. Denken, durven
en doen.

Ben Weyts,
Vlaams minister van Mobiliteit

Gemeenteraadslid
Nele Vandenbulcke
pakt mee zwerfvuil aan
Gemeenteraadslid Nele Vandenbulcke lanceert een
warme oproep tot minder zwerfvuil in Kruikenburg
Park.
“Nu het mooie weer opnieuw in het land is en veel mensen het
Kruikenburg Park bezoeken, vind ik er elke week blikjes, lege
zakjes chips en ander afval op en rond de picknicktafels. Ook
veel glazen flessen blijven er achter”, zegt Nele.

Steentje bijdragen

“Het is fijn dat we met velen genieten van de natuur in het centrum van onze gemeente. Dit maakt het des te belangrijker dat
we zorg dragen voor het groen, zodat we ervan kunnen blijven
genieten. Daarom wil ik iedereen oproepen zijn steentje bij te
dragen: gebruik de vuilnisbakken in het park, laat je afval niet
rondslingeren en spreek anderen aan die dit wel doen.”

Het mooie weer brengt helaas
ook sluikstort met zich mee.

Vele handen maken licht werk

“Je kan nog een stapje verder gaan en
zelf verantwoordelijk worden voor een
stukje properder Ternat door regelmatig
in een buurt of straat zwerfvuil op te
ruimen. Vele handen maken het werk
licht. En misschien helpt dit om anderen aan te sporen geen vuil meer achter
te laten”, besluit Nele.

Bent u geïnteresseerd? Bij de gemeente kunt u terecht voor het nodige materiaal.

ternat@n-va.be

Nele Vandenbulcke,
gemeenteraadslid
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Assesteenweg: verkeerslichten,
snelheidscamera’s, heraanleg kruispunten
Begin 2018 stemde de gemeenteraad unaniem drie N-VA-voorstellen goed om alvast de belangrijkste
kruispunten op de Assesteenweg (N285) aan te pakken samen met het Agentschap Wegen en Verkeer.
1 De N-VA vraagt om de

kruispunten op de Assesteenweg met de Processiestraat
vanuit de Meerstraat, de Kerkstraat vanuit Lombeek-centrum en de Stenebrugstraat
vanuit Wambeek-centrum
aan te pakken. Die kruispunten liggen er al decennia
onveranderd bij en zijn drukke
knooppunten geworden. Hierdoor zijn ze ook zeer inefficiënt en onveilig geworden voor
automobilisten en zeker voor
fietsers en voetgangers. Concreet denken wij aan verkeerslichten of een rondpunt en voorsorteerstroken voor alle
richtingen gecombineerd met afslaglichten én fietslichten.
2 Buiten de doorstromings-

problemen op de Assesteenweg overdag is er ook een voor
sommigen misschien minder
gekend, maar daarom niet
minder gevaarlijk probleem,
namelijk de zeer hoge snelheden én de daaraan verbonden gevaren aan de beide
kruispunten in Lombeek en
Wambeek die vanuit de dorpskernen komen. De steenweg,
zeker in Wambeek, verandert
’s nachts in een racebaan. Dat

willen we verhelpen door eindelijk camera’s te plaatsen op
beide kruisingen, iets waaraan het trouwens op de hele Assesteenweg ontbreekt. Die camera’s willen we inzetten zowel
voor rood licht als voor snelheidsovertredingen.
3 De laatste maanden zijn er

meerdere langdurige pannes
geweest aan de verkeerslichten op de kruising van de Assesteenweg met de Kerkstraat
in Sint-Katherina-Lombeek.
Dit is het drukste en gevaarlijkste kruispunt van onze
gemeente. Deze herhaaldelijke
defecten zijn dan ook onaanvaardbaar. Na contact met het
Agentschap Wegen en Verkeer
kregen we tot onze verbazing
te horen dat deze specifieke lichten eigendom van de
gemeente zijn, waardoor ze
door de gemeente beheerd en hersteld moeten worden. Dit
lijkt ons geen kerntaak van een gemeentebestuur, zeker niet
op een gewestelijke steenweg. De ernstige defecten, zelfs
volledige uitval zonder oranje noodknipperlicht, zijn ongehoord en ongelooflijk gevaarlijk. Daarom stellen wij voor om
deze lichten zo snel mogelijk over te dragen aan de Vlaamse
overheid, met een akkoord voor volledige vernieuwing,
zodat dergelijke incidenten uitgesloten kunnen worden.
Wij geloven dat deze punten vrij snel aangepakt kunnen
worden, los van de uitkomst en timing van grotere dossiers,
zoals de ondertunneling van de Assesteenweg.

Tombola N-VA-eetfestijn
Dank aan de vele aanwezigen: door jullie is het N-VA-eetfestijn opnieuw
een succes geworden.
De tombolaprijs werd dit jaar gewonnen door de familie Stalpaert-De
Winne, die deze met veel plezier in ontvangst nam. Mevrouw Stalpaert
had naar eigen zeggen nog nooit iets gewonnen. We hopen dat het
gesmaakt heeft.
Mevrouw Stalpaert kreeg de tombolaprijs van voorzitter
Pieter Semal en gemeenteraadslid Nele Vandenbulcke.

Veilig thuis in een welvarend Ternat
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Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant
Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Van de wijnranken in het Hageland tot het witloof en
de trekpaarden in de groene Rand. Van de feestelijke weide van Werchter tot de bruisende
studentenkoten in de vindingrijke Dijlestad. Vlaams-Brabant is levenslust geworteld in traditie.
Met de N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.

Veilig

Verantwoord

Vlaams

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 Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:
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