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GROBBENDONK-BOUWEL
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www.n-va.be/grobbendonk

De jaarrekeningen van de gemeente en het OCMW van 2014 zijn  
afgewerkt en gepresenteerd aan de gemeente- en OCMW-raadsleden.  
Door toedoen van de N-VA sluiten beide jaarrekeningen af met een  
exploitatieoverschot van meer dan 1,5 miljoen euro voor de gemeente  
en meer dan 100 000 euro voor het OCMW. 

De voorbije jaren waren de gemeentelijke financiën sterk achteruitgegaan. 
Ondanks meerdere belastingverhogingen de voorbije legislaturen, werd 
er onverantwoord geld uitgegeven. Daardoor kwam de gemeente in zwaar 
financieel vaarwater terecht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 
beloofde de N-VA echter om de gemeentelijke financiën weer op orde te 
brengen. Een belofte die we nu waarmaken.

Zo is Grobbendonk in 2014 in staat om met eigen middelen de gemeentelijke  
leninglasten terug te betalen. Het positieve saldo staat op 560 000 euro,  
terwijl dit de voorbije jaren nog negatief was. En door een zuinig  
kostenbeheer daalden de gemeentelijke uitgaven voor uitbating van  
bijna 13 miljoen in 2012 naar iets meer dan 12 miljoen in 2014.

Zowel in de gemeenteraad als in het OCMW heeft de inbreng van de N-VA 
duidelijk een serieuze impact. Het huidige financiële beleid dient ook de 
volgende jaren te worden verder gezet om onze gemeente terug financieel 
gezond te maken. Wij zullen er dan ook nauwlettend op toezien dat de 
huidige inspanningen niet verloren gaan door onverantwoorde en roekeloze 
beslissingen of door megalomane projecten.

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang

Woonbeurs  
voor senioren  
en andersvaliden
10 november 2015
De Volle Vaart
Uit het ouderenbehoeftenon-
derzoek, dat vorig jaar werd 
afgerond, bleek dat er nood 
is aan info over wonen voor 
senioren. Om hen hierover te 
informeren, vindt op dinsdag 
10 november een woonbeurs 
plaats in De Volle Vaart.
Verschillende onderwerpen 
zullen aan bod komen: 

•  woonaanpassingen om zo 
lang mogelijk in het eigen 
huis te kunnen blijven,

•  alternatieve woonvormen 
voor senioren, 

•  wonen voor andersvaliden, 
•  ondersteunende diensten 

(thuisverpleging, klusjes-
dienst, huishoudhulp, poets-
hulp, warme maaltijden, 
aangepast vervoer…)

•  …

Hou deze datum al vrij in je 
agenda zodat je deze beurs 
niet mist. Het zal 
zeker de moeite 
waard zijn! Alle 
praktische infor-
matie volgt in ons 
volgende huis-
aan-huisblad.

Eric Van Meensel - eerste schepen,  
eric.vanmeensel@n-va.be 0493 69 16 17

Kabienstraat 14, 2280 Grobbendonk

Wilt u onze nieuwsbrief met nieuws uit het schepencollege 
ontvangen?  
Stuur dan een mail naar vincent.vangenechten@n-va.be. 

U vindt een archief van alle nieuwsbrieven op  
www.n-va.be/grobbendonk onder de rubriek Blikvangers.

Nieuws uit het schepencollege in uw mailbox 

Greet Van de Peer - derde schepen  
greet.vandepeer@n-va.be - 0495 65 04 62
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www.n-va.be/grobbendonkgrobbendonk@n-va.be

De mensen van de gemeentelijke groendienst leveren elke dag weer uitstekend  
werk. Hierdoor wordt onze gemeente perfect onderhouden. De mensen van de  
Meirhoevendreef vertelden mij bijvoorbeeld hoe gelukkig ze waren dat de bomen  
gesnoeid waren. De wildgroei van deze groene reuzen was al jaren een heikel  
punt. De N-VA wil het personeel bedanken voor dit enthousiaste werk. Dankzij  
jullie genieten de mensen van Grobbendonk en Bouwel van een prachtig  
straatbeeld. Een dikke pluim hiervoor!

Hilde Leens - fractieleidster gemeenteraad 
- Bosduifstraat 1, 2280 Grobbendonk - 
hilde.leens@n-va.be - 0475 57 11 71

Het bestuur en de mandatarissen van N-VA Grobbendonk-Bouwel nodigen u uit op een gezellige avond met  
traditionele volksspelen ter gelegenheid van onze Vlaamse feestdag.

Wanneer: 11 juli 2015 vanaf 19 uur

Waar: Harmonie ‘De Broedermin’, Quinten Matsijslaan 35A, 2280 Grobbendonk

Drank aan democratische prijzen. Om te smullen bieden wij u gratis belegde broodjes aan.

Wij vragen om organisatorische redenen uw aanwezigheid te bevestigen voor 4 juli  
via karin.vanluchene@n-va.be of per sms naar 0475 44 13 03 (naam + aantal personen).

Breng gerust vrienden, kennissen en sympathisanten mee!

Feest met ons mee op 11 juli!

Voetbal is samen met wielrennen een nationale 
sport in Vlaanderen. Maar niet iedereen is in staat 
om te spelen bij een reguliere ploeg. Daarom  
ondersteun ik als schepen van Sport het initiatief 
van KFC Grobbendonk om te starten met een  
G-voetbalploeg.

G-sport is er voor alle kinderen, jongeren en volwas-
senen met een beperking. Een heel deel onder hen 
volgt het voetbal van nabij, maar moet nog al te vaak 
volgen vanaf de zijlijn. Maar zij willen natuurlijk 
vooral zelf voetballen! Voor hen biedt het G-voetbal 
vaak de ideale uitweg. Met de ‘G’ van gelijkwaardig, 
goesting, gemist, gescoord, gewonnen en (zeker) 
genieten, biedt G-voetbal deze personen een unieke 
kans om, ieder op zijn niveau, te voetballen binnen 
een reguliere sportclub.

ZIE IK JE IN AUGUSTUS?
KFC Grobbendonk heeft sinds het seizoen 2014-2015 een G-voetbalploeg. Tijdens het voetbalseizoen wordt er 
iedere week getraind tussen 18.30 uur en 19.30 uur. Tussendoor worden matchen gespeeld tegen gelijkwaardige 
tegenstanders. Het voorbije seizoen werden deze meestal winnend afgesloten.

Ken je iemand met een beperking die gek is van voetbal, contacteer dan de Sportdienst op 014 51 02 41.

Meer informatie: www.kfcgrobbendonk.be/gploeg

Trots van onze gemeente: de G-voetbalploeg van KFC Grobbendonk

N-VA Grobbendonk-Bouwel is geen voorstander van een afsluiting van de Nieuwendijk. 
We stemden dan ook tegen op de gemeenteraad. Dit betekent echter geenszins dat wij 
voorstander zijn om de huidige situatie te behouden.

Na een bevraging van de bewoners bleek dat 65 procent van de bewoners uit de directe 
omgeving er de voorkeur aan geeft om de Nieuwendijk open te houden. Zij willen of de 
huidige situatie behouden of de dijk herinrichten. Bovendien vinden de bewoners het 
belangrijk dat deze route de Herentalse steenweg tijdens de spitsuren ontlast.

De N-VA wil in eerste instantie dat er op de Nieuwendijk op regelmatige basis verkeers-
controles plaatsvinden. Ook ondersteunen wij verkeersremmende en -ontmoedigende 
maatregelen, zolang deze praktisch en financieel haalbaar zijn.

De voorbije weken hebben diverse kranten opnieuw bericht over het dossier van de  
OCMW-secretaris. Partijpolitieke publicaties trachten hier politiek garen bij te spinnen.  
De OCMW-mandatarissen van de N-VA hebben zich hierover nooit uitgelaten in welke  
media dan ook. Om de eenvoudige reden dat dergelijk gevoelig dossier in alle rust en  
sereniteit moet behandeld worden, in plaats van het op straat te gooien.

Bepaalde personen dachten en denken hier anders over door de confrontatie te blijven zoeken  
en de OCMW-medewerkers op te jutten. Onze OCMW-raadsleden nemen daarentegen  
de verantwoordelijkheid om door anderen veroorzaakte problemen zo goed mogelijk  
op te lossen. Zo kunnen de burgers en de bewoners van het rusthuis de optimale  
dienstverlening ontvangen waarop ze recht hebben.

Nieuwendijk: geen afsluiting

Wanneer spreken zilver is, maar zwijgen goud

Vincent Van Genechten vierde schepen  
vincent.vangenechten@n-va.be  

0475 34 36 76
Schransstraat 26, 2280 Grobbendonk

Bedankt gemeentearbeiders!

Op 9 mei werd de eerste site met volkstuintjes geopend. 
Die ligt op Hofeinde 4, vlakbij het OCMW. Vanuit de 
visie voor een ‘groene en gezonde gemeente met een 
sterk sociaal karakter’ werd er gezocht naar een aantal 
mensen die voor deze welbepaalde plek een volks-
tuintje willen houden, samen met een bejaarde uit het 
woonzorgcentrum. 

Ons doel is de integratie en activering van onze bejaarden. 
Zij kunnen tegelijkertijd een hoop kennis overdragen aan 
onze jonge garde.

Volkstuintjes officieel geopend!

Naar jaarlijkse traditie hebben de sportievelingen on-
der ons zich weer laten gaan op het BOVOC Sinksen-
tornooi. Jong en minder jong behaalden een verdien-
stelijke 13de plaats bij de recreatieve ploegen. 

Door onze deelname aan onder andere dit tornooi 
geeft N-VA Grobbendonk-Bouwel een duidelijk 
signaal dat wij het lokale verenigingsleven een warm 
hart toedragen. 

 N-VA Grobbendonk-Bouwel gaat sportief 

N-VA Grobbendonk-Bouwel nam met ontsteltenis kennis van het overlijden 
van Cilia Van der Spurt. Zij is op zaterdag 11 april van ons heengegaan. Cilia 
zette zich jarenlang in als bestuurslid en penningmeester. Haar werk voor onze 
lokale afdeling mag niet onderschat worden en zal zwaar gemist worden.

Het ganse bestuur wil bij deze Cilia bedanken voor haar jarenlange inzet en 
wenst haar een vredevol eeuwig leven.

In memoriam: Cilia Van der Spurt

Peter Van Pelt, - voorzitter N-VA Grobbendonk en 
gemeenteraadslid - Meirendreef 4, 2280 Grobbendonk 

- peter.vanpelt@n-va.be - 0475 26 63 28 

Jef Robbroeckx, OCMW-raadslid
Troon 20, Grobbendonk,  

jef.robbroeckx@n-va.be0475 44 37 41
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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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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:     /     /
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