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Beste,

Afspraken moeten nagekomen worden! 

Maar zie: BR heeft het bestuursakkoord éénzijdig opgezegd.  Het geplande 
kind- en jeugdontmoetingscentrum werd door BR geschrapt. Het budget werd 
éénzijdig door BR opgesteld en met de steun van Vlaams Belang 
goedgekeurd. 

BR heeft de bevoegdheden van de CD&V-schepenen ontnomen en tenslotte 
de samenwerking met CD&V verbroken. 

Door het bestuursakkoord niet uit te voeren heeft BR vooral het contract met 
U, de burgers, ongevraagd verbroken.

Moet Uw gemeentebestuur niet samen met u naar oplossingen zoeken? Kan 
dat zo maar met eenzijdige beslissingen?  Rekent U niet op overleg en 
samenspraak? Mogen afspraken zo maar verbroken worden ?

CD&V was en blijft rechtlijnig:  wij wilden het gemeenschappelijk 
bestuursakkoord uitvoeren mét een gezonde financiële basis voor de 
toekomst. Met politieke moed en daadkracht die U verdient. 

CD&V zal haar verantwoordelijkheid op een positieve wijze blijven opnemen 
in Uw belang. De meeste belangrijke dossiers werden immers door onze 
mandatarissen opgestart en zullen dan ook verder worden gesteund en 
goedgekeurd.

Straks zien we zichtbare resultaten van het goede werk van onze CD&V 
mandatarissen. Wil BR nu echt alleen met alle pluimen gaan lopen ?  Daar 
ziet u toch los doorheen ?

Voor ons, CD&V,  tellen niet de pluimen, wel de resultaten in Uw voordeel.  
En die zetten we voor alle duidelijkheid graag op een rijtje. 

Zo kunt U zelf oordelen of de BR de CD&V-bevoegdheden terecht heeft 
ontnomen. 

Onze gemeente is immers van U.

De ganse CD&V-ploeg



Een greep uit het huiswerk van CD&V 
CD&V werkt voor U: niet voor de pluimen!

Cultuur en bibliotheek

-De nieuwe bibliotheek met uitleen van boeken en DVDs, internet, 
polyvalente zaal, kinderhoekje, ... De zelf-uitleenbalie is gepland in de 
loop van dit jaar

Jeugd en kinderopvang

-Kant-en-klaar architecten- & bouwplan voor het nieuwe Kind- en 
Jeugdontmoetingscentrum: jeugdhuis, polyalente zaal, buitenschoolse 
kinderopvang, repetitieruimte

-Buitenschoolse kinderopvang: 21 kinderopvangplaatsen (vanaf 
oktober 2011) in oude bibliotheek, erkend en gesubsidieerd door 
minister van Welzijn Jo Vandeurzen

Openbare werken en verkeersveiligheid

-Inhaalbeweging van het rioleringsnetwerk:  Zwarte Leeuwstraat, 
Kapelweg, Zellaerdreef, Oude Kasteellaan, Esdoornlaan, ...

-Heraanleg van de Waversesteenweg: klaar voor uitvoering in 2011

-Aanleg parking Blikveld: klaar voor uitvoering in 2011

-Investeren in verkeersveiligheid: in de omgeving van de scholen, 
snelheidsremmende maatregelen, ...

Leefmilieu, natuur en toerisme

-Een nieuw wandelnetwerk met wandelkaart 

-Aanmoedigend subsidiebeleid: buitengebruikstelling mazouttank, 
energiebesparende maatregelen, ...

Sociaal beleid

-Méér kleinschalige woonprojecten voor mensen met een laag inkomen 

-Beter woonbeleid via een woonloket en start van een (inter-
gemeentelijk) lokaal woonoverleg 

-Uitbouw van het lokaal dienstencentrum voor ouderen en zorgbe-
hoevenden (klusjesdienst, mindermobielencentrale, maaltijden aan 
huis,  ...)

Middenstand

-Betere communicatie met handelaars via de e-nieuwsbrief  
(wegenwerken, ...)


