
VERKIEZINGS-
DRUKWERK

Realisaties van de Cd&v, klopt het veRhaal?

Open voor de Mens gunt de inwoners van Bever de realisaties van CD&V… 

Vele van die realisaties gebeuren echter met goedkeuring van een voltallige gemeente-
raad, inclusief Henk Verhofstadt en Marie-Elise Vanderkelen, de vertegenwoordigers in 
de gemeenteraad van Open voor de Mens, en met de vrijwillige inzet en geduld van 
vele inwoners. We vinden dat deze realisaties daarom niet uitsluitend op het palmares 
van CD&V mogen worden geschreven. Graag maken we hierna enkele bedenkingen 
bij zoveel hoera-geroep.

lokale politie en veiligheid

De voorpost van de brandweer in Tollembeek wordt mee bemand door o.a. onze kandidaat Yvo 
Reygaerts. Acht Bevernaars in totaal maken deel uit van een bijna 40-koppig team. De voorpost 
Tollembeek is al acht maanden operationeel ondertussen en rukte uit voor meer dan 400 oproepen. 
Jammer alleen dat de gemeente niet deels is tussengekomen voor de kosten van deze driejarige 
opleiding.
De drie snelheidsregimes werden inderdaad tijdens de gemeenteraadszitting van april 2011 
goedgekeurd. De borden werden pas na de zomervakantie 2012, 15 maanden later dus, geplaatst. En 
de beslissing viel pas twee jaar na de andere gemeenten van het Pajottenland. Waarom dat getreuzel? 
En wie herinnert zich nog de klucht aan de Plaats? Verkeerslichten, remmers, wegmarkeringen, steeds 
wijzigende verkeerssignalisatie en dat allemaal onder het mom van een verkeerstest waar we nadien 
met geen woord meer over hebben gehoord. Zie ook onze foto gepubliceerd in de vorige Burgerkrant.

Financiën

Neen, de belastingen werden niet verhoogd. Correct! Ze zijn ook al hoger dan het Vlaams landelijk 
gemiddelde. De schulden van de gemeente zijn wel toegenomen met maar liefst 35%.
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sport en adviesraden

Het fietsknooppuntennetwerk werd uitgewerkt door enkele schepenen, zonder advies van de raden. 
De fietsthemaroute, “Grote vierkantshoeven en kleine kapellen” die daarop werd uitgestippeld moest 
dan wel door de adviesraden worden aangepast want de reeds uitgewerkte route deed geen enkele 
vierkantshoeve noch kapel aan. Oeps, vergeten vooruit te kijken… en niet gedacht aan belangrijke 
erfgoed- en landschappelijke waarden.
Nu we toch over de raden, en de herwaardering ervan praten. De sportraad werd inderdaad opgericht 
in 2008 op advies en na lang aandringen van de cultuurraad weliswaar. En de seniorenraad? Hier 
geen woord over; nochtans werd die ook opgericht en hebben ze een interessant memorandum 
opgemaakt voor de toekomstige beleidsploeg.
Op de dorpsfeesten zijn er naast activiteiten van de sportraad ook altijd activiteiten van de jeugdraad, 
de seniorenraad, de cultuurraad en de milieuraad.

Jeugd

De wintermarkt van de jeugdraad, onder leiding van Peggy Reygaerts, is inderdaad al enkele jaren 
een groot succes. Gelukkig drukte de jeugdraad haar idee er destijds door, tegen de mening van 
onze schepen voor evenementen in. Zo weigerde hij recent nog, na de wintermarkt, de opkuis te 
ondersteunen van het kaatsplein. Onze schoolkinderen begonnen het trimester op een speelplaats 
met achtergelaten as van de vuurkorven.
De containers van de Chiro werden opgefrist met middelen van de gemeenschap. We hebben daar 
geen probleem mee en vinden dat onze jeugd goed moet ondersteund worden. Maar, wist je dat de 
modernisering van de dans- en vergaderzaal Camargo ondertussen werd ondersteund door subsidies 
van Pajottenland+. En dat kost de gemeentekas niets. Onze gemeentelijke CD&V-vertegenwoordiger 
bij Pajottenland+ was echter nooit op de vergaderingen. Jammer! Zo weet je natuurlijk niet dat er 
subsidies te krijgen zijn.
De kinderhoogdag, waar CD&V zo fier op is, is eigenlijk een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant, 
lokaal deskundig aangepakt en uitgewerkt door de dienst vrije tijd én met steun van alle adviesraden 
en verenigingen.

Woonbeleid

Er staat in de brochure: “Wij willen “open” en “groen” blijven” en in de volgende zin: “Dat betekent dat wij 
minder inkomsten hebben dan de andere grotere lokale besturen”. Wij verstaan deze zin niet? U wel? Is dit 
duidelijke taal?
Er staat in de brochure: “Het ruimtelijk uitvoeringsplan Freest is intussen in voorbereiding” en in de 
volgende alinea is het “intussen officieel opgestart” maar dit punt werd op de laatste gemeenteraad 
geschrapt van de agenda en uitgesteld naar later. Tot na de verkiezingen van 14 oktober?

OPEN_CD&V_def.indd   2 9/28/12   2:44:04 PM



pajottenland+

Het bewaren van de streekidentiteit van het Pajottenland waar Bever deel van uitmaakt, 
is lovenswaardig maar ons bestuur munt uit in afwezigheid op de regiovergaderingen en 
overlegmomenten. Een keer waren ze aanwezig, op de startvergadering zes jaar geleden! Deze week 
was er nog een persvoorstelling van Pajottenland+ maar Bever was weer niet vertegenwoordigd, 
terwijl de andere burgemeesters er wel waren. Verfraaiing van jeugdlokalen en ondersteuning van 
sociaal beleid voor 75+ (300.000 euro te verdelen onder zeven gemeenten), daar heeft Bever nooit 
beroep op gedaan. 

Cultuur

CD&V geeft logistieke ondersteuning aan alle activiteiten van de cultuurraad, werkt samen met de 
Volkshogeschool Arch’educ, organiseert mee de Open Monumentendagen, Op een kier... enz…  Mooi 
zo! Ondertussen sluiten onze buurgemeenten akkoorden met lokale cultuurorganisatoren rond 
goedkopere deelnameprijzen of collectief vervoer (bv. de Plomblom in Ninove, het Arjaantheater in 
Geraardsbergen en Rosario in Bever). Niet bij ons! 
De samenwerking met de bibliotheek van Herne komt ook aan bod. Werner Godfroid, onze derde 
kandidaat op de lijst, volgt dat overleg op en zorgt ervoor dat de Beverse inwoner bediend wordt. 
De Onze-Lieve-Vrouwekapel werd dan weer niet geklasseerd, zoals CD&V aankondigt, maar wel de 
eeuwenoude lindeboom, als belangrijk houtig erfgoed. 

onderwijs

Na de uiteindelijke goedkeuring van het dossier voor de nieuwbouw in de kleuterschool op Akrenbos 
werden de werken onder leiding van onze eigen Schepen van Openbare Werken aangevat maar het 
gevolg hebben we allemaal gezien: de muur stortte in, gelukkig tijdens de speeltijd zodat een drama 
werd vermeden. Sindsdien ligt het dossier echter stil!
De aankoop van de nieuwe schoolbus, de inschrijvingsstop (niet de meldingsplicht) gebeurden pas 
na jarenlange ontkenning van adviezen van de schoolraad hierover en na een treffend artikel in de 
Burgerkrant van Open-Vld.

openbare Werken

Verfraaiing van het gemeentehuis? Ja, maar zonder aandacht voor milieu en duurzaamheid. Want, 
waar staan de energiezuinige zonnepanelen, de fietsenstallingen voor bezoekers, en wat met de 
toegankelijkheid voor mensen met beperkingen?
Tien kilometer wegen werden vernieuwd zonder aandacht voor de zwakke weggebruiker (fietsers en 
wandelaars).  De plaatsing van riolering en aardgas worden door Aquafin, Riobra, Eandis… en andere 
intercommunales en overheden gepland en is in geen geval een verdienste van het beleid. 
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oCMW

Uitbouw van het Sterretje? Zeer lovenswaardig maar nogal kortzichtig. Eerst een blok beneden 
erbij, dan een blok erop. Zal dat voldoende zijn voor alle toekomstige jonge gezinnen uit de Beverse 
verkavelingen?  Een lange termijn visie zou hier op zijn plaats zijn. De bouwheer is dan ook nog eens 
vergeten dat de oude pastorie opgenomen is in de inventaris van het Vlaams bouwkundig erfgoed. 
Een algemene klassering van de Plaats als dorpszicht is daardoor onmogelijk gemaakt. 

Feestelijkheden en evenementen

Een receptie met kardinaal Danneels? Juist, in de zomer 2006! Niet in 2007 en dus geen 
verwezenlijking van de huidige legislatuur. 

Milieu

We krijgen 25€ korting op de toegang tot het afvalcontainerpark Ipalle. Maar wist je dat het 
goedgekeurde milieubeleidsplan nooit werd uitgevoerd? Onze schepen voor leefmilieu doet op die 
manier gedurende zes jaar afstand van telkens ruim zestigduizend euro.  Geld genoeg ?
Windturbines? Gelukkig was er vzw Klap en spraken we erover in de Burgerkrant na consultatie van 
politieke mandatarissen. CD&V had anders nooit een bocht van 180° gemaakt op welgeteld één 
infoavond.

Beste inwoners van Bever

hebben we nu nog niet genoeg gehoord en gezien? Gaan we ons na 42 jaar nog eens zes 
jaar in de doeken laten doen? neen toch! 

de bovenstaande voorbeelden zijn maar fragmenten. op verschillende beleidsniveaus is 
Bever niet aanwezig of moeilijk bereikbaar. We missen daardoor vele kansen. 

open voor de Mens streeft naar een degelijk beheerplan voor Bever. een plan dat 
gebaseerd is op de noden en behoeften van onze inwoners, een plan dat gebaseerd is 
op het respect voor onze eigenheid en onze samenleving. dat dit een hele uitdaging 
zal zijn, dat weten wij. dat je problemen echter alleen maar aanpakt na de feiten, daar 
kunnen we in geen geval mee akkoord gaan.

open voor de Mens gaat voor een helder en toekomstgericht beleid, met aandacht voor 
iedereen en weet dat dialoog en respect hoekstenen zijn van onze samenleving.

Geef uw stem aan open voor de Mens, lijst nr. 8.
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