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Het woord is aan u
N-VA Balen-Olmen vindt uw mening  
erg belangrijk. Daarom zouden we u 
vriendelijk willen vragen om onze  
enquête in te vullen. 

U kan dat online doen door naar de  
volgende website te surfen:  
www.n-va.be/balen.

Nieuwjaarsdrink
N-VA Balen-Olmen nodigt u van harte uit 
op onze nieuwjaarsreceptie!

ZONDAG

21 januari 
2018

15 uur - 18 uur
PC Balen

Autodelen: ja, neen of toch wel? 
Mobiliteit en milieu zijn twee belangrijke kerntaken van elke  
gemeente. Ook de N-VA hecht hier veel belang aan. Vandaar dat  
gemeenteraadslid Kris Vandijck een bijkomend punt agendeerde 
op de gemeenteraad van oktober. Autodelen zorgt ervoor dat auto’s 
efficiënter ingezet worden. Dat is beter voor mobiliteit en milieu.

De gemeentelijke voertuigen staan buiten de werkuren stil. De bedoeling is om 
via autodelen deze voertuigen ter beschikking te stellen van inwoners. Door middel van een uitleenreglement kunnen er 
duidelijke afspraken en vergoedingen vastgelegd worden. De meerderheid gaf aan zelf ook al met een dergelijk idee te spelen. 
Gezien Kris een voorbeeld van een uitleenreglement had toegevoegd aan het agendapunt, leek het ons dan ook terecht om 
hierover de stemming te vragen. 

Op onze vraag om hierover te stemmen, kwam de aap uit de mouw. Gezien de meerderheid blijkbaar van 
mening is dat een punt van de oppositie nooit goedgekeurd mag worden, vroeg onze burgemeester de 
stemming over de stemming. Met andere woorden: er werd gevraagd of er gestemd ging worden over 
dit agendapunt. Volgt u nog? 

Welgeteld één maand later valt er bij elke Balenaar een partijblaadje van een 
meerderheidspartij in de bus. En wat lezen we daar? U raadt het al.

 Kris Vandijck
Gemeenteraadslid
kris.vandijck@n-va.be

Gastspreker: Liesbeth Homans
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N-VA Balen-Olmen 
wenst u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Balen-Olmen wenst u fijne feestdagen!
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merksplas@n-va.be

N-VA-voorstel gevolgd:  
gemeentelijke website  
nu wel veilig 
Tot onze spijt vernamen we in oktober dat de alge-
mene website van onze gemeente nog steeds niet 
voldoende beveiligd was. Volgens een cyberbeveili-
gingsonderzoek bleek Balen-Olmen geen gebruik te 
maken van een veilige netwerkverbinding. 

Een hacker kan daardoor vrij eenvoudig gegevens van inwoners, 
die de website van de gemeente gebruiken, onderscheppen. 
De privacy en veiligheid van onze inwoners kwam met andere 
woorden in het gedrang. De N-VA deed een voorstel om die 
veiligheidsproblemen in de toekomst te vermijden.

Aangezien we in de toekomst meer en meer gegevens online ter 
beschikking moeten stellen, lijkt het ons noodzakelijk een 
degelijke beveiliging te voorzien. Op de gemeenteraad van 
oktober stelde raadslid Peter Cornelis de vraag waarom deze 
beveiliging nog steeds niet aanwezig was. 

Als antwoord vernamen we dat de algemene website elders 
ondergebracht is en het ‘gevoelige’ intranet wel beveiligd is. 
Eerlijkheidshalve moeten we beamen dat dit een architecturaal 

aanvaardbare oplossing is. In de toekomt volstaat deze 
constructie echter niet. Een aanpassing zou wel op stapel staan. 
Hopelijk moeten de Balenaren er niet te lang meer op wachten.

Bij het neerschrijven van deze tekst blijkt 
dat de website dan toch beveiligd werd. 
Leuk om te vernemen dat een ge-
meenteraadinterventie, zelfs vanuit de 
oppositie, tot een oplossing kan leiden.

 Peter Cornelis
Gemeenteraadslid
peter.cornelis@n-va.be

Sarah Van Balen stelt zich aan u voor
Mijn naam is Sarah Van Balen en zoals mijn naam misschien al doet vermoeden woon ik sinds vijftien jaar 
in het centrum van Balen. 

Hier ben ik steeds cultureel actief geweest, aanvankelijk bij Cul-
tuurstichting Zuiderkempen, het latere Zart, en momenteel bij 
de vzw Little Red Courgette. Deze vzw organiseert Midzomer-
markt in Balen-centrum en Midwinternacht, dit jaar voor het 
eerst in de Olmense Zoo. 

Mijn geboortedorp is Olmen. Daar ben ik actief geweest bij de 
KLJ Olmen, waar ik alle watertjes doorzwom. Daarnaast ben ik 
liefhebber van optredens, concerten, films, theater… Een andere 
belangrijke hobby van mij is het verzamelen van stripalbums. 

Al van op jonge leeftijd volgde ik de toenmalige Volksunie. Van-
uit deze interesse heb ik me aangesloten bij de lokale afdeling 
N-VA Balen-Olmen. Als bestuurslid fungeer ik er momenteel als 
penningmeester.

Op professioneel gebied werkte ik een lange tijd als cultuur-
beleidscoördinator. Enkele jaren geleden ben ik een andere 
beroepsrichting ingeslagen, namelijk in de logistieke sector. 
Momenteel volg ik een cursus ‘logistiek coördinator’.

 Sarah Van Balen
Penningmeester
sarah.vanbalen@n-va.be

Bestuurslid 
in de 
kijker!

N-VA Balen-Olmen wenst  
u een prettige kerst!
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www.n-va.be/merksplas

Festival Katsjoek maakt meer dan 18 000 euro verlies
De N-VA heeft in het verleden als enige partij in de raad van bestuur van Keiheuvel aangegeven dat 
het organiseren van een festival als promotie voor het domein zeer risicovol was. En wat blijkt nu? 
Het eindresultaat, een financieel fiasco, is nog slechter dan verwacht.

Ondersteunen in plaats van 
organiseren
De N-VA-fractie in de gemeenteraad 
heeft steeds duidelijk gesteld dat een 
gemeente onze lokale organisaties 
degelijk moet ondersteunen in hun 
activiteiten, maar dat we als gemeente 
zelf zo weinig mogelijk moeten 
organiseren. Op die manier vermijden 
we dat de gemeente met lokale 
verveningen concurreert. Dat kan niet 
de bedoeling zijn. 

Opmaak begroting versus 
eindresultaat
Eerder maakte onze vertegenwoordiger 
in de raad van bestuur van Keiheuvel 
Kris Vandijck al voorbehoud over 
de correctheid van de opgemaakte 
begroting rond het nieuwe festival 
en gaf hij eveneens mee dat de 
uitgavezijde vooraf een voldongen 
feit was, maar de inkomstenzijde dat 
allesbehalve was. 

Meer dan vier maanden na het festival, 
en op herhaaldelijk aandringen van 

ons raadslid, krijgen we eindelijk de 
afrekening gepresenteerd en stellen we 
vast dat er een verlies van meer dan 
18 000 euro op een begroting van 
26 000 euro dient ingeschreven te 
worden. 

Nog niet alle kosten opgenomen
Waar echter nog over gezwegen 
wordt, is het gegeven dat buiten dit 
rechtstreekse verlies er ook nog heel 
wat uren gepresteerd werden door 
zowel personeel van de Keiheuvel zelf 
als de ondersteunende diensten van 
het gemeentelijk personeel. 

Het gaat om ongeveer 140 extra 
werkuren voor de medewerkers van 
Keiheuvel. Spijtig  om vast te stellen 
is dat er omwille van onder meer 
ziekte wel bijkomende middelen 
door Keiheuvel aan de gemeente 
gevraagd worden, omdat de normale 
dienstverlening in het gedrang komt. 
Goed beleid kan dit niet genoemd 
worden, lijkt ons.

Wat heeft het nu opgebracht?
De doelstelling van het festival 
was het promoten van het domein. 
Voorafgaand stelde Kris Vandijck 
aan de raad van bestuur de vraag 
hoe er ging gemeten worden of deze 
doelstelling al dan niet behaald 
werd. Hierop kreeg hij vooraf geen 
antwoord. 

Kris stelde na het voorleggen van het 
financieel resultaat dezelfde vraag en 
wederom bleef het stil aan de andere 
kant van de tafel. Eindconclusie: wij 
als N-VA hopen dat dit fiasco eindelijk 
ook bij de meerderheid de ogen 
geopend heeft.

 Kris Vandijck
Gemeenteraadslid
kris.vandijck@n-va.be



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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