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Woelig begin nieuwe bestuursperiode
Nieuwe extra kunstgrasvoetbalvelden, een nieuwe sporthal 
voor Sint-Jozef en Sint-Angela, geëxplodeerde zwembad-
kosten, honderdduizenden euro’s misgelopen belastingin-
komsten met de plannen ‘Cleyn Reuken’, het afstoten van 
gemeenteschool De Kiem door een acuut geldtekort, de jacht 
op ‘tanktoeristen’ … Je kan veel zeggen, maar niet dat het in 
de eerste maanden van de nieuwe bestuursperiode saai was. 

Geen duidelijkheid over financiële toestand Ternat
Na negen maanden hebben we nog steeds geen formele  
resultaten gezien van de financiële doorlichting van de  
gemeentelijke financiën. Gebeurde de doorlichting wel? 
Waren de resultaten misschien slecht? U, als belastingbetaler, 
heeft het recht om te weten hoe de gemeentelijke financiën 
ervoor staan. 

Valse verwachtingen creëren
De gemeente vraagt dezer dagen aan verenigingen, clubs, 
winkeliers en inwoners wat ze graag gerealiseerd willen zien. 
Maar hoe kan je zo’n bevraging ernstig organiseren als je niet 
weet hoeveel geld er te besteden is? Creëer je op die manier 
geen valse verwachtingen?  

N-VA wil duidelijke visie en  
strategie 

N-VA Ternat verwacht een duidelijke  
visie en strategie. Mét duidelijke,  
becijferde voorstellen die passen binnen 
het beschikbare budgettaire kader. Pas 
daarna kan je inwoners op een ernstige 
manier bevragen. En niet omgekeerd. 

Fractievoorzitter Sven De Paepe:

“Als belastingbetaler heeft u het recht om te weten 
hoe de gemeentelijke financiën ervoor staan”

SPAGHETTIFESTIJN
Vrijdag 20 september vanaf 17 uur

• Traditionele spaghetti
• Vegetarische spaghetti
• Spaghetti alla carbonara
• Rundscarpaccio met mozzarella

Parochiezaal Sint-Remigius
Pol de Montstraat 1, 1741 Wambeek

Iedereen welkom!

Dimitri Vandenhende
Afdelingsvoorzitter

Nieuwe belasting slecht voor milieu en mobiliteit (p. 3)
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Sluitingsuur en meer vuilnisbakken

N-VA wil maatregelen tegen  
vandalisme en zwerfvuil in  
Kruikenburgpark
Vandalen teisteren het park van Kruikenburg. Voederhuisjes, banken en 
een insectenkast deelden al in de vernielzucht. Ook het vele zwerfvuil in het 
domein wordt een steeds groter probleem. De N-VA drong een jaar geleden 
al aan op maatregelen, maar daar ging het gemeentebestuur niet op in. We 
pleiten nu voor een sluitingsuur en voor meer vuilnisbakken tegen zwerfvuil. 

N-VA kaartte problemen jaar geleden al aan
Gemeenteraadslid Arno De Paepe bracht de vandalisme- en 
zwerfvuilproblemen een jaar geleden al ter sprake op de 
gemeenteraad. Van de beslissingen die toen genomen werden, 
waaronder het plaatsen van extra vuilnisbakken in het park, 
is helaas weinig van in huis gekomen. 

Sluitingsuur én meer vuilnisbakken
Naast het tijdelijke sluitingsuur vanaf 23 uur vroeg Arno De 
Paepe op de gemeenteraad in juni om meer vuilnisbakken in het 
park te plaatsen. Daarnaast moet de gemeente het park voorzien 
van toegangspalen en signalisatieborden met daarop alle regels.  

Meerderheid houdt N-VA-voorstellen tegen
De meerderheid was alleen te vinden voor een groot bord met 
daarop alle regels. Een tijdelijk sluitingsuur en meer vuilnisbakken 
werden afgehouden. Hoe gaat de meerderheid de vandalisme- 
en zwerfvuilproblemen dan wel aanpakken? Op die vraag blijft 
het oorverdovend stil. Zolang de problemen in het park blijven 
aanhouden, blijft N-VA Ternat hameren op een oplossing. 
Het Kruikenburgpark is er voor iedereen, maar vernielingen 
en zwerfvuil kunnen echt niet door de beugel. 

Arno De Paepe, gemeenteraadslid

Kristof De Leeuw, gemeenteraadslid

Onzekere toekomst  
voor basisschool  
De Kiem-Lombeek
Het gemeentebestuur maakte onlangs bekend dat de gemeentelijke basisschool De Kiem-Lombeek in  
2020 wordt overgedragen aan het katholieke onderwijsnet. Vanwaar die beslissing? Ternat heeft, door  
de penibele financiële toestand van de gemeentekas, geen geld meer om de noodzakelijke verbouwing  
van De Kiem-Lombeek te betalen. Door de commotie die ontstond, is de beslissing voorlopig opgeschort. 

Manier van werken deugt niet
De manier van werken vindt N-VA Ternat onaanvaardbaar. De 
gemeente koos ervoor om zonder enig overleg de school over te 
dragen aan een ander onderwijsnet. Het gemeentebestuur draait de 
zaken om. Men had eerst in overleg moeten treden met de direc-
tie, leerkrachten, leerlingen en ouders, om nadien een gedragen 
beslissing te nemen. Nu nam men eerst een beslissing zonder enig 
overleg, waardoor iedereen voor een voldogen feit gesteld werd.

Mogelijke gevolgen? 
“De Kiem-Lombeek is gekend voor haar goede werking. Zeker 
op het vlak van inclusief onderwijs. Dat aanbod zou zomaar 
eens op de helling kunnen komen te staan. Bovendien moeten 
leerkrachten volgens een nieuw leerplan en een nieuw  

pedagogisch project werken. De vraag is of alle leerkrachten  
dat zien zitten”, zegt gemeenteraadslid Kristof De Leeuw.

Beslissing opgeschort
De meerderheid heeft de beslissing voorlopig on hold gezet.  
Ze reikt nu de hand aan de directie om samen naar 
oplossingen te zoeken. Rijkelijk laat, vindt N-VA 
Ternat. De Kiem blijft uiteraard ongerust over 
haar toekomst. N-VA Ternat zal dit dossier nauw-
lettend blijven opvolgen. We blijven aandrin-
gen op een transparante en gedragen 
oplossing. Kortom, een oplossing die 
voor alle partijen aanvaardbaar is, op 
korte én op lange termijn.
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Heeft u een vraag? Contacteer ons!

Yasmine Verhofstadt
Thema: gemeentelijk  

patrimonium
yasmine.verhofstadt@gmail.com

Jurgen Depoorter
Thema’s: milieu en natuur
jurgen.depoorter@n-va.be

Dimitri Vandenhende
Thema: ruimtelijke ordening

dimitri.vandenhende@n-va.be

Jolien De Petter
Thema: jeugd

jolien.depetter@n-va.be

Arno De Paepe
Thema: wonen

arno.depaepe@n-va.be

Joanna de Godt
Thema: vrije tijd

joanna.degodt@n-va.be

Kristof De Leeuw
Thema: lokale politiedienst
kristof.deleeuw@n-va.be

Jana Staelens
Thema: vrije tijd

jana.staelens@n-va.be

Stefanie De Roover 
Thema: welzijn

stefanie.deroover@n-va.be

Sven De Paepe
Thema: gemeentelijk  

patrimonium
sven.depaepe@n-va.be

Sven De Paepe, fractievoorzitter

Jacht op ‘tanktoeristen’

Nieuwe gemeentebelasting slecht  
voor milieu en mobiliteit
De gemeente wil naar eigen zeggen werk maken van een duurzame en groene mobiliteit. Maar wat als 
‘duurzaam’ en ‘groen’ misbruikt worden voor nieuwe belastingen en pestmaatregelen? Ternat geeft eerst 
vlot vergunningen aan bedrijven en zelfstandigen om tankstations te bouwen, uit te breiden en uit te 
baten. Eenmaal alles er staat, legt men die handelszaken een belasting op waar geen ontsnappen aan is.

Slecht nieuws voor uitbater en klant
De uitbaters zullen zich, door de nieuwe gemeentebelasting 
op motorbrandstofdistributieapparaten, wellicht genoodzaakt 
zien de belastingverhoging door te rekenen aan de klant.  
Dat is slecht nieuws voor de klant, maar ook voor de uitbater. 
Want als klanten wegtrekken en in andere gemeenten tanken, 
daalt de omzet van de uitbater.

Nefast voor milieu en mobiliteit
De nieuwe belasting heet ‘groen’ en ‘duurzaam’ te zijn, 
maar bewerkstelligt juist het omgekeerde. Auto’s en  
vrachtwagens zullen aangemoedigd worden om buiten  
de gemeente te tanken. Daardoor gaan ze juist meer  
kilometers rijden, wat een negatieve impact heeft op milieu 
en mobiliteit. 

“De gemeente ziet de nieuwe belasting als een antwoord  
op de overlast die zogenaamde ‘tanktoeristen’ zouden  
veroorzaken. Maar de belasting werd ingevoerd zonder  
voorafgaande metingen, zo bevestigde een schepen aan de 
pers. 

Wij kunnen ons dus niet van de indruk  
ontdoen dat het het schepencollege  
vooral om de centjes te doen is, omdat  
de gemeente inkomsten nodig heeft”,  
besluit fractievoorzitter Sven De Paepe.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Theo Francken
Kristien Van Vaerenbergh
Darya Safai
Jan Spooren
Katrien Houtmeyers

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Ben Weyts
Nadia Sminate 
Lorin Parys
Piet De Bruyn
Inez De Coninck 
Allessia Claes

Uw N-VA-verkozenen uit Vlaams-Brabant:


