BEGIJNENDIJK - BETEKOM

Samen wenst u en uw familie

een gezond en vreugdevol 2018 !

Nieuwe lijsttrekker Bert Ceulemans
Op 14 oktober zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Samen neemt alvast een stevige aanloop. De 40-jarige Bert Ceulemans uit de Moorsemsestraat is kersvers
lijsttrekker van de partij. De leden van Samen schaarden

zich unaniem achter Bert. Vernieuwing én ervaring gaan
zo hand in hand. Want Bert Ceulemans debuteerde reeds
in 2001 in de gemeenteraad en zetelt dus inmiddels 17
jaar ononderbroken in de raad. Met een pak dossierkennis
is hij de juiste keuze om de lijst Samen naar een nieuwe
toekomst te leiden. Bert heeft al bewezen dat hij met zijn
gedrevenheid en visie voor een ongelofelijke dynamiek
kan zorgen voor onze gemeente.
De lijsttrekker van de vorige verkiezingen, oud-burgemeester/schepen Roger Verduyckt, geeft hiermee de
fakkel door aan de jongere generatie. Verduyckt reageert tevreden: “Bert is een man met een hart voor Begijnendijk-Betekom. Ik ben er rotsvast van overtuigd
dat hij zich voluit zal inzetten voor de bevolking. Zelf
wil ik mijn vertrouwen onderstrepen door als lijstduwer
te fungeren. De lijst Samen zal meer dan ooit een uitgebalanceerd team zijn dat paraat staat voor de volgende
jaren!”

Nieuw elan
voor onze bibliotheek
De bibliotheekraad verkoos Fred De Keyser unaniem tot voorzitter.
Fred benadrukt dat onze gemeente ook in de toekomst een degelijke openbare
bibliotheek verdient. De uitdaging bestaat erin om een meerwaarde te blijven
bieden in het digitale tijdperk. De nakende verhuis van onze bib is voor
Fred een uniek moment om de juiste lijnen uit te zetten.

Geen fusie voor Samen op korte termijn
Vanuit de Vlaamse overheid worden op dit ogenblik vrijwillige bestuurlijke fusies van gemeenten ondersteund
met een financiële injectie. Om die tegemoetkomingen
te ontvangen, moesten de fusionerende gemeenten voor
eind december ‘17 de fusie formaliseren. Na de gemeenteraad van november werd duidelijk dat onze gemeente
niet kiest om een fusie te beklinken binnen een tijdspanne van enkele weken.
De partij Samen is van mening dat een snelle bestuurlijke
fusie niet aan de orde is. Een fusie moet doordacht gebeuren, hiervoor mag niet over één nacht ijs gegaan worden.
Zeer duidelijke afspraken liggen aan de basis van elk goed
huwelijk. Een sprong in het ongewisse brengt onvoorziene
kosten met zich mee die de financiële extra’s teniet doen.

Een fusie moet gedragen worden door de hele bevolking. Inspraak is hierbij het sleutelwoord. Samen vindt
het belangrijk dat bij een fusie de garantie gegeven
wordt dat Begijnendijk-Betekom zijn specifieke sociale,
culturele en historische eigenheid kan behouden in een
groter geheel.
Momenteel is er nog geen enkel wettelijk kader dat zegt
dat gemeenten moeten fusioneren. Samensmelten is een
verhaal van heel veel onderhandelen, alle betrokken gemeenten leren kennen, infrastructuur, personeel, werken
enz. op elkaar afstemmen. Met andere woorden: een pad
uitstippelen waar we met z’n allen achter staan. Door het
ondoordacht handelen van enkele opportunisten zou
vergeten worden om eerst een gezonde basis te leggen.

Veilig fietsverkeer
Samen keurde recentelijk de aanpassingen aan twee
kruispunten in Betekom en de vernieuwing van het fietspad van de Baalsesteenweg in Begijnendijk goed.

in functie van de verkeersveiligheid. Nochtans stond dit
bij de vorige verkiezingen bovenaan het verkiezingsprogramma van elke partij.

De leden van Samen zijn blij met deze initiatieven om
het fietsverkeer veiliger te maken maar stellen vast dat
er tijdens de afgelopen legislatuur weinig gewerkt werd

Samen blijft ijveren voor een verkeersveilige
gemeente, in woord én daad.

Nieuwjaarsdrink Pleintje
vrijdag 12 januari
Om het jaar goed in te zetten, nodigen wij iedereen graag uit
op onze Nieuwjaarsreceptie die doorgaat op vrijdag 12 januari 2018
om 19 uur tot 22 uur in zaal het Pleintje te Begijnendijk.
U en uw familie zijn van harte welkom om samen
met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Heb je interesse in onze werking? Wil je actief meebouwen aan een betere gemeente?
Heb je suggesties of vragen? Stuur een mailtje naar samen.be@hotmail.com. Wij zijn er voor ú!
Volg ons ook op

samen.be

VU: Bert Ceulemans, Moorsemsestraat 313, Begijnendijk

