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TERNAT
Jaarlijks eetfestijn

Verandering, nog niet in Ternat

ZATERDAG 28 MAART
17 uur - 21 uur

Verkiezingen komen en verkiezingen gaan voorbij,
regeringen komen en regeringen gaan, en meestal
lijkt alles maar zijn gang te gaan. Toch geloof ik dat de
meerderheid van de Vlamingen beseft dat het deze keer
menens is.

ZONDAG 29 MAART
11.30 uur - 16 uur
Katarinakring, Rodestraat 28
St.-Kath.-Lombeek
Op het menu onder andere
Zalmfilet, Kalkoenfilet en Varkenshaasje

Kristof De Leeuw
België heeft de op één na hoogste schuldgraad van
Voorzitter
Europa, de overheid geeft per jaar per inwoner 1 000 euro
te veel uit. Dat is 11 miljard euro per jaar die ze niet heeft.
Dit kan niet blijven duren en vraagt ingrijpende maatregelen als we niet willen dat
de EU of financiële ratingbureau’s in onze plaats over ons lot beslissen. Denken,
Durven, Doen. Ook dat is de kracht van verandering. Een verandering die de
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen moet veiligstellen!
Een verandering die spijtig genoeg nog niet doorgedrongen is in Ternat, getuige
de herhaaldelijke constructieve voorstellen die de oppositie doet, maar die zo
voorspelbaar steeds opnieuw van tafel geveegd worden.
Variabele zone 30 LED-borden, lichtstraten voor oversteekplaatsen op de
levensgevaarlijke steenweg, veilige enkelvoudige fietspaden, controle op
fietsverlichting, controle op foutparkeren, beveiligings camera’s, niet toevallig
steeds voorstellen over veiligheid en mobiliteit waar het gemeentebestuur niets
mee aanving.

V.U.: Sven De Paepe, Heidestraat 24, 1741 Ternat

De LVB-meerderheid vindt de democratische ‘checks & balances’ iets vervelends,
elke kritische vraag wordt gebagatelliseerd of erger nog belachelijk gemaakt.
De oppositie mag ternauwernood zijn zegje doen tijdens gemeenteraden en
commissies, waarna de meerderheid tot de orde van de dag overgaat.
Ondanks alles wil ik u nog prettige feesten en bovenal een gelukkig en gezond
2015 toewensen, ook in naam van onze mandatarissen en ons bestuur. Wij blijven
ons ook in het nieuwe jaar inzetten voor Ternat!

N-VA Ternat
wenst u een
gezond 2015!
www.n-va.be/ternat

Jong N-VA Ternat gaat op in Jong N-VA Pajottenland
Op 18 oktober was Jong N-VA Ternat traditioneel opnieuw van de partij op de jaarmarkt.
We konden er mee genieten van het mooie weer en een grote opkomst. In de toekomst zal
u ons niet meer als Ternatse afdeling zien optreden maar zullen wij deel uitmaken van een
grotere overkoepelende afdeling van Jong N-VA Pajottenland. Niet enkel de N-VA-jongeren
van Ternat maar ook van Lennik, Roosdaal, Liedekerke en Gooik zullen deel uitmaken van
deze groep.

Dimitri Vandenhende
Voorzitter Jong N-VA

Fietsveilige gemeente
Fractievoorzitter Sven De Paepe

Een beleid zonder controle en sanctionering kan nooit werken.
Daarom deed N-VA Ternat tijdens de gemeenteraad van november
een oproep aan burgemeester Parys op zijn verantwoordelijkheid te
nemen en eindelijk ook herhaalde, onaangekondigde en sanctionerende
politionele acties te voorzien.

Een grotere afdeling met een groter bereik, maar nog steeds met aandacht voor de Ternatse
gemeente en haar jeugd. Vanuit deze afdeling met meer middelen zullen we meer jongeren
kunnen aanspreken en hopelijk mobiliseren om mee te werken aan een toekomstgericht
Jong N-VA-verhaal.

Vanuit het bestuur wensen we iedereen alvast te bedanken die onze Ternatse afdeling heeft gesteund sinds het begin
van haar oprichting in 2011. Indien u meer informatie wenst over de afdeling Jong N-VA Pajottenland kan u deze
steeds terugvinden op de website www.jongnva.be/pajottenland of via de Facebook pagina. Via deze weg, via het
lokaal bestuur of mandatarissen van N-VA Ternat kan u ons uiteraard ook steeds contacteren met ideeën, vragen of
opmerkingen.

OP MENSENLEVEN STAAT GEEN PRIJS

Wij vragen om dit in overleg met de scholen, sport- en
jeugdverenigingen te organiseren gezien het groot aantal fietsende
leden. Iedereen beseft dat tijd en middelen van de TARL politiezone
beperkt zijn, maar alles is een kwestie van prioriteiten en die worden
door de politieke meerderheid vastgelegd. Op een mensenleven staat
geen prijs.

Heraanleg van de Brusselstraat: een prestigeproject met pijnpunten
We moesten er enkele jaren op wachten maar we
hebben nog eens een nieuw fietspad in Ternat. Goed
nieuws voor alle fietsers, ware het niet dat het om
een tweerichtingsfietspad gaat, een uitstervende
soort die de Vlaamse overheid sinds 2011 ten sterkste
afraadt, zeker in de bebouwde kom en op plaatsen met
veel opritten. Net in een dergelijke zone ligt dus dit
tweerichtingsfietspad!
Op vraag van toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit
Hilde Crevits en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde
werd een studie uitgevoerd. Hieruit bleek dat er
op dergelijke tweerichtingsfietspaden 60 % meer
ongelukken gebeuren. Een andere studie van het
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid bewijst
dat tweerichtingsfietspaden gevaarlijk zijn aangezien
kruisende autobestuurders meestal geen oog hebben
voor naderende fietsers rechts van hen. Automobilisten
vergeten dus dikwijls dat het fietsverkeer uit twee
richtingen kan komen.

OVERSTEEKPLAATSEN NIET AANGEDUID

De verkeersdrempels verdwenen en om overdreven

snelheid tegen te gaan koos men dan maar aan de
oversteekplaatsen voor beplante verkeerseilanden
die nauwelijks of niet voor trager verkeer zorgen,
integendeel. Deze oversteekplaatsen zelf zijn
bovendien nauwelijks aangeduid noch voor de fietsers
noch voor de automobilisten: geen lichtstraat, geen
verkeersborden, geen knipperlichten, geen LED-borden,
niets van dat alles.

AUTOVERKEER SCHEERT LANGS FIETSERS

Tot slot adviseert de Vlaamse overheid een minimale
afstand van 1 meter tussen rijbaan en dubbel fietspad.
Noch langs de Brusselstraat, noch langs grote delen van
de Nattestraat halen we deze minimale afstand

ternat@n-va.be

Jaarlijks bij het begin van de winter starten verschillende scholen in
Ternat een sensibiliseringscampagne om aandacht te vragen voor
fietsverlichting bij scholieren en ouders. De N-VA vindt dit uiteraard
een zeer goed en lovenswaardig initiatief, maar zoals we allemaal elke
winter dagelijks kunnen vaststellen is en blijft het zeer triest gesteld
met de zichtbaarheid en kwaliteit van verlichting van veel fietsers.

KADAVERDISCIPLINE

Een constructief en niet-politiek voorstel, maar burgemeester Parys
reageerde polariserend, negatief en zelfs populistisch. Iets wat we zelden meemaakten op een gemeenteraad:
Hij weigerde zelfs dit punt ter stemming voor te leggen. Bovendien bewijzen uitspraken als ‘Ik wil geen
kinderen straffen’ en ‘Er is geen enkel probleem met fietsverlichting in Ternat’ dat hij op gebied van mobiliteit en
verkeersveiligheid alle gevoel met de werkelijkheid verloren heeft. De rest van de meerderheidsfractie zat erbij en
keek ernaar. Kadaverdiscipline lijkt vandaag nog de enige manier om deze uitgeleefde LVB-meerderheid samen te
houden. Als jonge partij die verandering wil in Ternat vindt de N-VA dit soort oude politieke cultuur en non-beleid
compleet onverantwoord.

Ternat Hartveilige Gemeente

Bestuurslid Dimitri Vandenhende en fractievoorzitter Sven
De Paepe op het fietspad aan de Brusselstraat

waardoor frontaal tegenliggend verkeer gevaarlijk dicht
langs de fietsers scheert.
Een bij momenten onveilig tweerichtingsfietspad én
onveilige dwarsoversteken, geen snelheidsremmers
en het feit dat fietsers geen voorrang hebben op deze
oversteekplaatsen. Wij vrezen echt dat fietsers en

schoolgaande jeugd als ‘levende snelheidsremmers’ zullen
dienen.
Laat het ons positief bekijken, we hebben een nieuw
fietspad in Ternat … maar wel op eigen risico te
gebruiken.

In België krijgen dagelijks een dertigtal mensen een hartstilstand
buiten een ziekenhuis. Wat als een inwoner een hartstilstand krijgt
op straat, in De Ploter, in of aan het sportcentrum of het nieuwe
gemeentehuis? Zij moeten erop rekenen dat iemand een ambulance
belt of zelf begint te reanimeren. Reanimatieopleidingen voor
inwoners en personeel en plaatsing van Automatische Externe
Defribillators (AED) zijn daarbij geen overbodige luxe en verhogen
de overlevingskans van het slachtoffer van 8 % tot ruim 60 %!
Rode Kruis Vlaanderen wil met het Hartveilig project gemeenten
en steden helpen om levens te redden door de overlevingskansen
na een hartstilstand te vergroten. Daarom vroegen we tijdens de
gemeenteraad van 18 november aan de Ternatse meerderheid om
begeleid door Rode Kruis Vlaanderen te investeren in de plaatsing
van AED toestellen en opleiding van personeelsleden en inwoners.
Wij vragen aan het nieuwe administratief centrum, het OCMW, de Ploter en de site Sportcentrum/Puls telkens een
buiteninstallatie die 24/7 bruikbaar is. Na een evaluatie vragen wij het college om te onderzoeken of uitbreiding
naar de andere sportsites, jeugdverenigingen en parochiecentra haalbaar is.
Op termijn zouden wij ook graag zien dat Ternat zich engageert om zo snel mogelijk het ‘Hartveilig’ label van Rode
Kruis Vlaanderen te behalen.

www.n-va.be/ternat
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan

Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
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staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
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