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N-VA-voorstel:

Oprichten ondernemersraad
Vanuit de N-VA-fractie willen we de lokale economie meer en beter ondersteunen. Natuurlijk moet
de gemeente niet zelf ondernemen, maar men moet
wel de randvoorwaarden creëren om goed te kunnen
ondernemen. De gemeente moet ervoor zorgen dat
ondernemen aangemoedigd wordt en dat ondernemers, waar mogelijk, ondersteund worden. We zijn
dan ook vragende partij voor de oprichting van een
ondernemersraad.
Schakel tussen gemeentebestuur en ondernemersveld

We zijn ervan overtuigd dat het oprichten van zo’n raad een stap
in de goede richting is. Zoals elke raad moet deze natuurlijk wel
voldoen aan een aantal voorwaarden. De raad moet evenwichtig
worden samengesteld. Alle geledingen van het ondernemerschap
moeten aanwezig zijn. Zowel de grotere ondernemingen, kleine
zelfstandigen, vrije beroepen als belangenorganisaties dienen
te zetelen in deze raad. De ondernemersraad is een echt tussenstation tussen het gemeentebestuur en het ondernemersveld. De
raad moet het klankbord zijn voor alle lokale ondernemers. De
gemeente zal deze raad administratief ondersteunen.

N-VA Balen-Olmen
wenst u een fijne
zomervakantie!
Veilig thuis in een welvarend Balen-Olmen

Meerderheid gaat niet in op ons voorstel

Al verschillende keren heeft de N-VA de oprichting van zo’n
ondernemersraad op de gemeenteraad gebracht. Telkens heeft
men vanuit de meerderheid geen oren naar dit voorstel. Jammer,
want we geloven dat dit echt wel een extra ondersteuning is voor
onze lokale economie.
Geert Mangelschots
Afdelingsvoorzitter
geert.mangelschots@n-va.be
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De Verandering Werkt

Ondanks alles loont constructieve oppositie
Het gemeentebestuur wekt naar buiten uit de indruk open te staan voor participatie en inspraak.
Zowel voor inwoners als voor de oppositie. Maar tussen woorden en daden ligt de realiteit.
Verschil tussen woorden en daden

Voorstellen om, samen met inbreng van alle gemeenteraadsleden, onze gemeente te besturen werden van de tafel geveegd.
De N-VA diende meermaals op constructieve wijze voorstellen in. Soms schoven we goede aanpassingen aan bestaande
voorstellen naar voren.

Ondanks alles loont constructieve oppositie

Ondanks alles wist de N-VA de afgelopen jaren toch enkele
zaken te verwezenlijken. Denk maar aan het dossier over
autodelen. Het spreekt voor zich dat N-VA Balen-Olmen
zich ook de komende jaren zal blijven inzetten om van onze
gemeente een betere leefomgeving te maken.

Maar zelf die werden genegeerd of weggestemd, omdat men er
niet kon of wilde over praten of stemmen.
Gemeenteraadsleden krijgen niet of nauwelijks, op een moderne wijze, toegang tot informatie, daar ze dossiers alleen
kunnen inkijken in het gemeentehuis zelf. De gegevens die
men via een elektronisch platform beschikbaar krijgt, zijn in
zodanige vorm dat men eindeloos moet scrollen en lezen. Een
echt monnikenwerk.

Ludo Lenaerts
Gemeenteraadslid
ludo.lenaerts@n-va.be

Betere ondersteuning voor grote evenementen
Afvalinzameling korter bij de inwoner
De omhaling van huishoudelijk afval wordt terecht als een vanzelfsprekende dienst van de lokale en interlokale
overheden gezien. Ophalen, sorteren en verwerken is een vloeiende ketting geworden. Toch ziet de N-VA nog
mogelijke verbeteringen om de omhaling te moderniseren en letterlijk korter bij de burger te brengen.
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Ook omhaling van kleinere afvalstromen

Momenteel is er een inzameling voorzien voor huishoudelijk
afval, groenten en tuinafval, PMD, glas en papier. Voor de kleinere
afvalstromen zoals KGA, vervallen medicijnen, klein elektrisch
materiaal … is er op dit moment alleen een centrale inzamelplaats:
het containerpark. Uit ervaring weten we allemaal dat deze kleinere afvalstromen wel eens blijven liggen in de garage, tuinshop,
kelder en andere plaatsen. Een omhaling met een multifunctionele
vrachtwagen, bestaande uit meerdere compartimenten, kan deze
omhaling voor de inwoners een stuk gemakkelijker maken.
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 entrale afvalsorteringsplaats bij grotere
C
wooneenheden
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Afvalstraten in de gehuchten en wijken

Het principe van afvalsorteringsplaatsen bij grote wooneenheden
kan ook toegepast worden op wijk- en gehuchtniveau. Dat noemen
we ‘afvalstraten’. Een gescheiden inzameling, met weging en verrekening van de kosten, op lokaal niveau maar toch dichter bij huis.

Meerderheid veegt voorstel van tafel

De N-VA-fractie heeft op de gemeenteraad van maart een stemming gevraagd om de toepassing van een modernere decentrale
omhaling mee uit te werken. We stelden jammer genoeg vast dat
de meerderheid niet over dit voorstel wilde stemmen. Er werd
gestemd om niet te stemmen over het voorstel.

Peter Cornelis
Mensen gaan in de toekomst steeds dichter bij elkaar wonen.
Gemeenteraadslid
Zeker in de dorps- en stadskernen. Tegelijkertijd zal de vergrijzing er ook voor zorgen dat er steeds meer grotere wooneenheden peter.cornelis@n-va.be
gebouwd worden. Bij het vergunnen van grotere wooneenheden,
zoals appartementen, kan een bijkomende voorwaarde gesteld
worden: het creëren van een centrale plaats waar de bewoners
gescheiden hun afval kunnen deponeren. De nodige technologie
maakt dat vandaag al mogelijk.

balen-olmen@n-va.be

In Balen vinden gelukkig heel wat grote evenementen plaats. Ze zorgen voor een positieve uitstraling
voor onze gemeente. Daarnaast bevorderen ze bovendien ook de samenhorigheid in Balen-Olmen en
hebben ze een rechtstreekse invloed op onze lokale economie. De N-VA is dan ook zeer blij met deze
evenementen, die zorgen voor een bruisend Balen. We vinden dan ook dat de gemeente de organisatoren
maximaal moet ondersteunen. Faciliteren en niet zelf organiseren. Dat moet het uitgangspunt zijn.
N-VA-voorstel: hogere premie en gratis faciliteren

Als de gemeente beslist om evenementen financieel te ondersteunen, dan moet dat ook optimaal gebeuren. De huidige financiële ondersteuning bedraagt 1 250 euro. Dat is nog steeds
hetzelfde bedrag als tien jaar geleden. N-VA Balen-Olmen
stelt dan ook voor om deze op te trekken naar een minimum
van 2 500 euro. Bovendien stellen we ook voor dat de gemeente meer werk maakt van logistieke steun voor evenementen.
In de eerste plaats denken we dan aan het gratis ter beschikking stellen van materialen.

Te duur volgens de meerderheid

De sp.a stelde verbaasd te zijn over ons voorstel, omdat de
N-VA volgens hen tegen subsidies zou zijn. Dat is maar
gedeeltelijk waar. We zijn zeker voorstander van subsidies en
premies, op voorwaarde dat ze zinvol ingezet worden. Daar
schort het in Balen-Olmen vaak aan. Subsidies worden zonder visie toegekend.

niet weinig, maar we moeten dit juist kaderen. We willen
namelijk dat de gemeente faciliteert en niet organiseert.
Neem nu het familiefestival Katsjoek, georganiseerd door de
gemeente zelf. Dat draaide een verlies van meer dan 20 000
euro. En dan rekenen we de eigen personeelskost en andere
kosten die door de belastingbetaler betaald moeten worden
niet eens mee.
Met ons voorstel ondersteunen we organisatoren op een verantwoorde manier, zonder belastinggeld over de balk te gooien. We geven organisaties meer slagkracht en zuurstof, zodat
ze de komende jaren onze gemeente kunnen doen bruisen en
een positieve uitstraling kunnen geven.
Geert Mangelschots
Afdelingsvoorzitter
geert.mangelschots@n-va.be

Ons voorstel zorgt voor een budgettaire verhoging van 6 500
euro, verdeeld over een vijftal evenementen. Dat is natuurlijk

Veilig thuis in een welvarend Balen-Olmen
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Haal de Vlaamse Leeuw
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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