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N-VA doet onredelijke belastingen verdwijnen
In onze laatste huis-aan-huisblaadjes (oktober en december 2016) bewees N-VA Kluisbergen meermaals dat 
de belastingreglementen in onze gemeente vaak onredelijk en niet objectief zijn. We toonden aan dat voor 
mensen en aanverwanten van het gemeentebestuur al eens een oogje (of twee) werd dichtgeknepen. Dit  
zorgde voor heel wat ophef en verontwaardiging in Kluisbergen.  

Onthullingen N-VA zorgen voor doorbraak
Niet geheel toevallig werden in de gemeenteraden van decem-
ber 2016 en januari 2017 de belastingreglementen op tweede 
verblijven, leegstand en kampeerterreinen dan maar in zijn 
geheel afgevoerd. Terwijl de schepen van Financiën in de pers 
liet uitschijnen dat dit niets te maken had met de onthullingen 
van N-VA Kluisbergen, liet hij op de gemeenteraad toch een 
compleet tegenovergesteld geluid klinken. We waren verheugd 
om te horen dat door wat hij stemmingmakerij noemde, deze 
niet-objectiveerbare belastingen verdwenen. Als oppositiepartij 
is de N-VA blij om een doorbraak te forceren.

Begroting blijft in orde
Misschien vraagt u zich af of het afschaffen van deze belasting 
dan niet voor een tekort in de begroting zal zorgen, maar daarop 
is ons antwoord een geruststellende neen. Budgettair werd het 
afschaffen van deze belastingen immers mogelijk gemaakt door 

de Vlaamse Regering van Geert Bourgeois. Door een compen-
satieregeling voor de elektriciteitscentrale krijgt de gemeente 
Kluisbergen tot 2019 jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen euro tijdelijke 
steun. Een cadeau waardoor schulden kunnen worden afbetaald, 
belastingen kunnen worden afgeschaft en opcentiemen kunnen 
worden verlaagd. Zelfs op momenten dat de gemeente zelf nog 
financiële flaters begaat, zoals het onderschatten van de verkoop 
van het zwembad. 

Structurele veranderingen
N-VA Kluisbergen hoopt nu dat het gemeentebestuur deze  
opportuniteit niet alleen gebruikt om electoraal zieltjes te  
winnen, maar ook om structureel het nodige te doen zodat we  
in 2019 niet opnieuw in hetzelfde zwarte gat vallen als in 2012. 
Het kan immers niet de bedoeling zijn dat Kluisbergen blijvend 
aan het infuus van de Vlaamse regering blijft hangen.
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Vlaanderens Mooiste is niet meer van ons
Straks is het weer zover, de jaarlijkse hoogmis van het wielrennen, de koers waar de ganse wereld naar 
uitkijkt, Vlaanderens Mooiste: de Ronde van Vlaanderen. Maar helaas, is de koers duidelijk niet meer 
van ons. Vooral niet van de Kluisbergenaar, die een volledig weekend gegijzeld wordt en noodgedwongen 
huisarrest krijgt. Sommigen geraken zelfs niet meer aan hun eigen woningen.

Buitensporige verkeersmaatregelen
Het begint al op zaterdag met de wielertoeristen, waarvoor 
ellenlange politiereglementen moeten opgesteld worden, met 
als voornaamste bedoeling de weg vrij te houden voor de 
wielertoerist en de andere weggebruikers en bewoners het 
normale leven te bemoeilijken. Op de hellingen heeft iedereen 
wel begrip dat er beperkingen zijn voor het verkeer, maar op 
andere wegen zouden wielertoeristen zich toch gewoon moeten 
houden aan de wegcode. Op zondag, voor de drie doortochten 
van de herenelite en één van de dameselite, geldt van 9 tot 19 
uur een volledig verbod voor doorgaand verkeer en parkeren. 
Dus niet alleen in de buurt van het parcours, maar op alle 
toegangswegen naar Kluisbergen. 

Dat allemaal voor ongeveer 15 000 toeschouwers. Op een 
wereldkampioenschap wielrennen zijn er 250 000 toeschouwers 
zonder dergelijke draconische verkeersmaatregelen. Op vele 
plaatsen langs het parcours staat weinig of geen volk, om de 
doodeenvoudige reden dat men er gewoonweg niet geraakt. Heel 
jammer voor een dergelijke wedstrijd met een honderdjarige 
traditie.  

Openbare veiligheid laat te wensen over
Vervolgens zijn er ook nog onze horecazaken, die speciaal voor 
deze dag aan een ganse resem absurde voorwaarden moeten 
voldoen en worden belemmerd in de normale uitoefening 

van hun economische activiteit.  Zo moeten ze bijkomende 
kosten maken voor beveiliging, terwijl zij eigenlijk niets met 
de organisatie te maken hebben. Het bewuste weekend leven 
we in een omgekeerde wereld, waarin de privésector op eigen 
kosten moet waken over de openbare veiligheid. Vorig jaar 
waren veel politieagenten zelfs niet meer te zien na 20 uur. Op 
de Ronsebaan lagen zondagavond talloze toeschouwers volledig 
uitgeteld in de graskant of waren ze aan het zwalpen over de 
N36. Het voorziene sluitingsuur van de vergunde evenementen 
was blijkbaar niet voor iedereen van toepassing. Openbare 
dronkenschap, vandalisme, overlast, nachtlawaai en wildplassen 
(je zal maar eens aan het Kwaremontplein wonen) zijn schering 
en inslag.

Geen GAS-boetes
En tot slot zijn er nog de vuilnisbelten waarin onze straten 
herschapen worden na de Ronde. In Kluisbergen worden er (net 
zoals in andere gemeenten) geregeld GAS-boetes uitgedeeld voor 
wildplassen of sluikstorten. Maar ter gelegenheid van de Ronde 
wordt deze regelgeving blijkbaar tijdelijk opgeschort.

Naar jaarlijkse gewoonte dringt raadslid Johan Devenyns er in 
de gemeenteraad op aan om te voorzien in de nodige toiletten en 
iets te doen aan de afvalproblematiek. Hopelijk kent zijn oproep 
dit jaar meer succes.

 Vele Kluisbergenaren vragen zich terecht af hoelang openbare dronkenschap, vandalisme, vervuiling en nachtlawaai tijdens de ronde nog 
getolereerd worden. Het aantal klachten die worden overgemaakt aan Parklaan 16 neemt toe.
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Voetbal in Kluisbergen: 
een feest?
De gebrekkige omstandigheden waarin de 
voetbalsport in Kluisbergen moet uitgeoefend 
worden, kaartte de N-VA al aan. Het is zelfs dermate 
erg dat rond het einde van het jaar wedstrijden 
moeten worden uitgesteld en trainingen worden 
afgelast omdat men niet over voetbalvelden 
beschikt, waarop men in de juiste omstandigheden 
kan spelen. 

Herhaaldelijk heeft N-VA Kluisbergen hierover de meerderheid 
geïnterpelleerd op de gemeenteraad, met de vraag of dit wel nog 
een normale situatie was. 

Onze schepen van Sport kwam vorig jaar in december niet 
verder dan te antwoorden dat ‘de spelers maar op straat moeten 
gaan lopen, want dat dat goed zal zijn voor hun conditie’. De 
enige oplossing dat het schepencollege opnieuw voorstelt is dat 
er een samenwerking moet komen tussen de twee bestaande 

clubs van Kluisbergen. De logica is dus dat er de facto een aantal 
elftallen moeten sneuvelen, waardoor men uiteindelijk een 
situatie bereikt waarin de bestaande velden voldoende zouden 
zijn om het geringer aantal beoefenaars op te vangen. De N-VA 
dacht dat een sportbeleid als doel heeft om zoveel mogelijk 
mensen aan het sporten te krijgen, en dus niet het aantal 
sportievelingen te halveren.

 Willy is de man die al ruim dertig jaar ten dienste staat van de 
voetbalclub Kluisbergen Sportief als afgevaardigde van het eerste 
elftal, maar ook als de praktische manusje-van-alles op en rond 
het voetbalveld in Berchem. Een werkelijke steunpilaar voor de 
florerende voetbalclub.

Op 5 december was er opnieuw de jaarlijkse in-
ternationale dag van de Vrijwilliger. We stonden 
toen opnieuw even stil bij de miljoenen vrijwil-
ligers die zich overal ter wereld nuttig maken op 
talloze domeinen. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar 
voor een samenleving. Net 
daarom riepen de Verenigde 
Naties in 1985 deze dag in 
het leven, om wereldwijd 
respect te tonen voor vrij-
willigerswerk. Ook N-VA 
Kluisbergen laat deze dag 
nooit onopgemerkt voor-
bijgaan. Elk jaar kiezen we 
één vrijwilliger uit die we 
dan speciaal in de bloemen 
zetten. 

We proberen steeds iemand 
te kiezen die veel werk 
verricht achter de schermen, 
maar van wie de verdiensten 
daarom niet minder zijn. In 
2014 koos N-VA Kluisbergen 
zo voor Freddy L’Hommelet, 
die zich onder meer vrijwil-
lig inzet voor hulpbehoe-
venden in Home Sint-Fran-
ciscus. Het was misschien 
een verrassing dat wij tussen 
de vele andere Kluisbergen-
se vrijwilligers bij Freddy 

terecht kwamen, een ietwat 
flamboyante vrijgezel met 
een blitse cabrio dat die zich 
ook inzet voor hulpbehoe-
vende ouderen. Hij pakt hier 
nooit mee uit en doet dit in 
alle bescheidenheid.

In 2015 kozen we voor René 
Vandewiele. René is immers 
vaak de onmisbare schakel 
voor de organisatie van 
allerlei wieler- en loopwed-
strijden (jaarlijks plaatst hij 
zo een 150 seingevers) en 
zelfs op wandeltochten is 
hij paraat om zoals steeds 
met zin voor verantwoor-
delijkheid alles in goede 
banen te leiden. Voor zijn 
collega-seingevers is hij  dé 
organisator, motivator en 
ruggensteun waar ze steeds 
kunnen op rekenen.

In 2016 kozen we voor Willy 
Nies, die we verrasten met 
een bezoekje en een attentie.

Willy Nies
Vrijwilliger in de kijker:



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /
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