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BALEN-OLMEN

In ons gemeentelijk onderwijs geven directies, leer-
krachten, begeleiders en ondersteunend personeel 
dagelijks het beste van zichzelf. Allemaal om onze 
kinderen, in deze steeds veranderende wereld, te 
begeleiden en te onderwijzen tot volwaardige men-
sen. Helaas heeft het beleid van het gemeentebestuur 
daar niet altijd even veel oog voor.

Op de gemeenteraad van 9 november werden bijvoor-
beeld het schoolreglement en het schoolwerkplan van 
het gemeentelijk onderwijs ter goedkeuring voorge-
legd. Beide documenten bevatten diverse fouten, te-
kortkomingen en onduidelijkheden. 

GEEN ANTWOORDEN, GEEN UITLEG, GEEN VISIE
Toen we de schepen van Onderwijs hierover vragen 
stelden, bleven we op onze honger zitten. Geen ant-
woorden, geen uitleg. Wel een opsomming van punten 
en komma’s die veranderd waren ten opzichte van de 
vorige teksten. Men was dan ook nog vergeten het do-
cument waarin die punten en komma’s staan aan de 
gemeenteraadsleden te bezorgen. 

En dat terwijl de administratie een handig document 
met al die aanpassingen in zijn bezit had. Maar dat 
was blijkbaar alleen beschikbaar voor de schepen of ie-
mand die het document toevallig vond in het dossier, 
zoals ondergetekende. Niet echt een voorbeeld van een 

transparant informatiebeleid. Maar dit is niet nieuw. 
Zo ervaren we dit al enkele jaren.

TWEEDE ZIT VOOR VAGE DOCUMENTEN
De reglementen en werkplannen zijn bovendien zo vaag 
dat men ze op verschillende manieren kan interpreteren 
en toepassen. Is het niet juist de bedoeling dat die con-
crete richtlijnen uitzetten? Blijkbaar niet in Balen. Een 
tweede deel van de documenten, waarnaar de teksten 
verwezen, bleef zelfs onvindbaar, ook voor de sche-
pen. De burgemeester deed ondertussen onze vragen 
af als ‘detailvragen’. Een manier om te verhullen dat 
het schoolplan dat voorligt een tweede 
zit wettigt. De meerderheid keurde de 
plannen goed. De N-VA deed dat niet. 
In een volgend blad zullen wij ons alter-
natief plan voorleggen aan u.

Herexamens voor schepen 
in scholendossier

Ludo Lenaerts
Gemeenteraadslid

www.n-va.be/balen-olmen
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Wij nodigen jullie van harte uit op onze
NIEUWJAARSRECEPTIE
24 januari 2016, van 15 tot 18 uur
PC Balen (zaal 2)

Eet een hapje, geniet van een drankje en sla een babbel met onze raadsleden.  
Gastspreker is XXXXXXXXXXX
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www.n-va.be/balen-olmen balen-olmen@n-va.be

We zijn blij dat de muziek-
school van Balen onderdeel 
wordt van de muziekschool 
Mol. Hierdoor kunnen de leer-
lingen ook echt een diploma 
behalen. Vorige keer uitten we 
nog onze bezorgdheid over het 
uitdoofscenario dat het  
schepencollege vooropgestelde. 
Dit zou ons veel geld kosten. 

VERWOORDINGEN IN OVEREEN-
KOMST NIET TRANSPARANT

Nu is ook de overeenkomst ter 
stemming voorgelegd. De N-VA 
stemde duidelijk nee. De over-
eenkomst bevat immers veel te 
veel onduidelijkheden. Dat een 
school geld kost, willen we nog 
geloven. 

Maar die kosten moeten wel 
helder gecommuniceerd worden 
zodat de Balenaars weten waar-
voor exact ze betalen. 

De opbrengst van de inschrij-
vingsgelden gaat rechtstreeks 
naar Mol, terwijl alle kosten van 
het aantal leerlingen doorge-
rekend worden aan Balen. In 
het contract wordt ook melding 
gemaakt van niet-gesubsidieerd 
personeel. 

Het is onduidelijk wanneer men 
dit wil inschakelen en wat de 
kost hiervan is. 

Zulke overeenkomst onderte-
kenen betekent dan ook dat je 
je akkoord verklaart met een 
onzekerheid over de precieze ge-
volgen van die handtekening. 

Het zou wel eens een gouden 
handtekening kunnen worden 
met daarrond nog een diaman-
ten randje.

WEL DE LASTEN, NIET DE LUSTEN

Tijdens de vragenronde op de 
gemeenteraad kon de betrokken 

schepen ons geen duidelijk ant-
woord geven over het mogelijke 
kostenplaatje, over de mogelijke 
lijken in de kast. Hij verklaarde 
enkel dat het hier ging over ‘een 
standaardcontract, geplukt van 
het internet’.

We vinden dit antwoord onvol-
doende. Het contract is volgens 
de N-VA slecht onderhandeld 
met Mol. Dat een contract ‘stan-
daard’ is, wekt eerder bezorgd-
heid dan geruststelling. 

Het wijst erop dat een grondige 
aanpassing van de standaard 
aan de concrete noden achterwe-
ge bleef. Ons idee bij de lezing 
van de overeenkomst, is dat we 
wel de lasten zullen dragen, 
maar niet de lusten krijgen.

Deze onduidelijke overeenkomst 
en het te lange uitdoofscenario 
maken dat het kostenplaatje van 
de muziekschool wel eens hoog 
kan oplopen. Daarom krijgt 
deze overeenkomst een duidelij-
ke nee van N-VA Balen-Olmen.

De Seniorenraad en de Gehan-
dicaptenraad stelden onlangs 
voor om een wandeling te 
maken door de gemeente- 
kernen met enkele schepenen 
en OCMW-raadsleden,  
rolstoelgebruikers van het 
woonzorgcentrum en  
De Schakel en enkele  
vrijwilligers. De bedoeling?  
De mankementen die je als  
rolstoelgebruiker onderweg 
moet overwinnen in kaart 
brengen.

We startten onze rit aan het 
woonzorgcentrum, waar we 
meteen de eerste hindernis te-

genkwamen: de ingang van ‘de 
Schuur’. De deur is te zwaar om 
te openen: die krijg je in je eentje 
als rolstoelgebruiker nooit open!

Je houdt het niet voor mogelijk 
hoe moeilijk sommige situaties 
zijn. Waarschijnlijk hebben kin-
derwagens ook wel enkele pro-
blemen. Maar het op- en afrijden 
van stoepen en of straten is voor 
rolstoelgebruikers toch nog een 
moeilijkheidsfactor meer.

OOG HEBBEN VOOR MENSEN IN 
EEN ROLSTOEL 

De te smalle doorgangen – en 
dat zijn er heel wat in Balen – 
worden nog smaller gemaakt 
door het feit dat er parkeer-
plaatsen zijn tussen voetpad 
en fietspad. Het is een fout die 
we allemaal wel eens maken: 
we parkeren zo ver mogelijk 
naar rechts om onze wagen 
ver genoeg van het fietspad te 
zetten. Want als fietsers voorbij-
rijden zouden ze de autospiegel 
kunnen raken. Alleen staan we 
er niet bij stil dat aan de rechter-
kant mensen met kinderwagen 
of rolstoel moeten passeren. 

Betonblokken voor beachflags, 
bloembakken, fietsrekken, 
laaghangende verkeersborden, 

geparkeerde fietsen: kan je je 
voorstellen hoe je daar steeds 
door moet laveren? Hoe je moet 
uitkijken om toch maar niets te 
raken?

De N-VA vraagt dan ook dat we 
met z’n allen een beetje aan-
dacht besteden aan de situa-
ties die het rolstoelgebruikers 
misschien moeilijk maken. Zo 
kunnen zij zich voortaan zonder 
zorgen door onze gemeente 
verplaatsen.

Een valse noot in een muzikale overeenkomst Hoe maken we Balen en Olmen toegankelijk 
voor minder mobiele mensen?
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Paulette Smets
Gemeenteraadslid

Het contract werd slecht  
onderhandeld met Mol.
Geert Mangelschots,  
gemeenteraadslid

Hier kan een rolstoelgebruiker niet 
passeren.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:




