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SAMEN PAKKEN WE DE TOEKOMST VAST

Na 1/3 van de legislatuur maken wij de 
balans op van 2 jaar VLD-NVA beleid in 
Pepingen.      

In de parochiezaal, Ninoofsesteenweg 70 te Pepingen
Zaterdag 11 april 2015 van 17.30 tot 22 uur
Zondag 12 april 2015  
 van 11.30 tot 15 uur en van 18 tot 20 uur
Maandag 13 april 2015 van 17.30 tot 20 uur
De opbrengst van de tombola is voor een goed doel: Smile to me! VZW 
Deze vzw heeft tot doel het inrichten van evenementen, campagnes, gerichte acties ten voordele van personen met een fysieke en mentale beperking.

De gemeenteraadsleden  
Andre De Roubaix, Mich Pompen, Peter Van Cutsem, Joachim Agneessens,  
Patrick Vanbellinghen, Marc Paridaens en Leen Pollé

de OCMW-raadsleden, Marleen Pierreux, Luc Decrick en Frieda Moriau,
de voorzitter en het bestuur van CD&V, JongCD&V en Vrouw & Maatschappij 
afdeling Pepingen nodigen U graag uit op hun

Lente eetfestijn
Soep met ballekes, koude visschotel, biefstuk, kip, vol-au-vent,  

groenteburger, Fairtrade wijnen en heerlijke desserten
IEDEREEN

VAN 

HARTE

WELKOM !

Pepingen

UITNODIGING

Lees verder in deze krant
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De gemeente kocht een paar jaar geleden, met goedkeuring van 
VLD, de Zagerij naast het gemeentehuis aan. De plannen waren 
klaar om dit complex te verbinden met  het gemeentehuis. De bib, 
de kinderopvang, een ruime raadzaal, de ruimte voor de vrijetijds-
dienst en een ontvangstloket zouden er onderdak vinden. De cen-
trumfunctie van Pepingen zou zo versterkt worden. Nu laat men de 
Zagerij verloederen terwijl men de huidige bib  absoluut tegen een 
hoge kostprijs wil renoveren. Verder zien we geen werken of  zien 
we geen visie waar men met de openbare gebouwen heen wil. 

Niet-gemeentelijke zalen krijgen jaarlijks een toelage van de gemeen-
te om bij te dragen in de verwarmings- en uitbatingskosten.  Het 
CD&V-bestuur voerde deze subsidie tijdens de vorige legislatuur in 
zodat de zalen gratis ter beschikking gesteld kunnen worden aan de 
Pepingse verenigingen. 

Het huidige bestuur probeerde de gemeentelijke toelage van 6.000 
euro per zaal terug te dringen naar 4.800 euro maar daar kon de 
CD&V-fractie gelukkig een stokje voor steken.  We konden zo de 
goede werking van vele verenigingen blijven verzekeren.

Openbare gebouwen:

Gratis gebruik van de niet-gemeentelijke zalen 
door de verenigingen:

Na 1/3 van de legislatuur maken wij de 
balans op van 2 jaar VLD-NVA beleid in 
Pepingen.
Na 2 jaar wacht onze fractie nog steeds op een beleidsvisie voor de huidige bestuursperiode. 

Bij gebrek aan, willen wij toch een aantal punten met jullie doornemen.
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Midden 2013 kwam het voorstel van de 
provincie om een aantal waterlopen, ook 
naar onderhoud toe, over te nemen van de 
gemeente. Onze omliggende gemeenten 
gingen hier gretig op in. Het Pepings be-
stuur besliste dit verder in eigen beheer te 
blijven doen. Het kostenplaatje van deze 
beslissing bedraagt  46.000 euro aan werk-
uren en materieel.

De verbinding van Pepingen met Bogaarden 
stond 2 jaar geleden klaar om uitgevoerd te 
worden. Wij zien niets. En jullie?

Tijdens de vorige legislatuur werd werk ge-
maakt van een woonbeleid. Momenteel wor-
den 2 kleinschalige sociale woonprojecten die 
door CD&V werden uitgewerkt, uitgevoerd: 
de renovatie van het oud gemeentehuis/
schoolhuis in Heikruis en het woonproject 
op de site van de Zagerij. Tevens wordt op 
de site MATTON in Bogaarden de volgende 
fase van het project  gestart door Woonpunt 
Zennevallei.  Bedankt meerderheid om de 
door de CD&V geïnitieerde woonprojecten 
te ondersteunen.

De organisatie op het gemeentehuis werd 
doorgelicht. CD&V hoopte op een aanpas-
sing zodat onze administratie transparant en 
doorzichtig werd. Deze hoop was ijdel want 
tot onze grote spijt zien wij niets vernieuwend 
in de organisatie.

De plannen voor de bouw van een sport-
hal op maat van onze gemeente waren 
klaar om midden 2013 te starten. En toen 
kwam VLD-NVA die zei dat het terrein 
te klein was. Begrijpe wie kan. Het inplan-

tingsplan was nochtans klaar en duidelijk. 
Men wil nu een grotere sporthal met in-
name van landbouwgrond. Wie zal dit be-
talen?

Na meer dan 5 jaar getouwtrek om de 
werken aan de Ninoofse stwg te vertragen 
(waar men ook in gelukt is met alle gevol-
gen vandien) werd de klacht verworpen en 
zijn de werken gestart.

De gemeentelijke wegen werden ruim-
schoots met asfalt bedeeld. “Goed” wil-

len wij zeggen maar spijtig dat TRAGE  
WEGEN omgetoverd werden naar snel-
wegen en dat er nergens maar ook nergens 
rekening gehouden werd met verkeers-
veiligheid en verkeersleefbaarheid. Deze 
woorden zijn uit het Pepings woorden-
boek geschrapt.

Onderhoud grachten: Fietspaden:

Sociaal:

Administratief:

De sporthal:

De openbare wegen:

Sporthal Bocholt, op maat van Pepingen
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Tijdens de vorige bestuursperiode 
voerde CD&V een fi nancieel 
beleid met een visie voor de 
toekomst: er werd als goede 
huisvader omgesprongen met de 
middelen en de fi nanciële ruimte 
werd gecreëerd om projecten 
zoals de sporthal en de Zagerij te 
realiseren. Hier zijn de cijfers.

Op 01/01/2007 had Pepingen een 
schuld van 4.538.214 euro en anderzijds 
geld op de rekening voor 2.346.226 euro. 
Samen dus een tekort van 2.191.988 
euro.
Op 31/12/2012 was de schuld gedaald 
tot 3.038.919 euro en was er geld op de 
rekening voor 1.489.289 euro. Samen 
dus nog een tekort van 1.549.630 euro.
Tijdens de zes jaar CD&V bestuur is 
de situatie dus met 642.358 euro ver-
beterd of  gemiddeld met 107.060 euro 
per jaar. En daar is geen speld tussen te 
krijgen!

met 29%, verbeterd tijdens de vorige 
legislatuur.

Als we het huidige bestuur horen kla-
gen over een gebrek aan middelen, 

wanbeleid dat bovendien aan visie 
ontbreekt. Om hun tekorten weg te 
werken, wordt er bespaard op allerlei 
kleinigheden zonder structureel iets te 

wijzigen. Besparen doe je wel eerst bij 
je zelf. Een personeelsstop zoals we 
in onze buurgemeenten bijvoorbeeld 
zien, kennen we niet in Pepingen. In 
tegendeel. Daarnaast legt het huidige 
bestuur de focus op belastingverho-
gingen en dit terwijl bij de verkiezingen 
in 2012 alle partijen in Pepingen be-
loofden om de belastingen juist niet te 
verhogen.
Hierbij een greep uit de ingevoerde be-
lastingverhogingen:
- de belasting op opzoekingen op het 

gemeentehuis, 
- de belasting op de 2de verblijven, 
- de ophaling van het grof  huisvuil aan 

huis vanaf  begin juli 2013 tegen 0,26 
euro per kg terwijl de levering op het 
containerpark tegen 0,16 euro per kg 
eraan komt

- de belasting op onbebouwde kavels 
die van 7 euro de lopende meter bijna 
verdubbeld wordt tot 13,29 euro de 
lopende meter.

- een belastingverhoging op de onroe-

dommen) van 1.100 naar 1.350 op-
centiemen.

de beslissing om de autonomie van het 
schepencollege op te trekken van 5.000 
euro naar 85.000 euro. Dat je dit ver-
hoogt naar 10 of  15.000 euro zouden 
we kunnen plaatsen, maar deze beslis-
sing is een kaakslag voor de gemeen-
teraad. Mits het opsplitsen in enkele 
deelprojecten kan het college quasi alles 
beslissen en staat de gemeenteraad vol-
ledig buiten spel: een prachtig staaltje 
van democratie!

Financieel:

t”

“Mogen we het huidig bestuur als volgt typeren: een babbeltje, 
een acte de présence, een college dat geen ploeg is. 

Maar een BELEID zien we niet. Jullie wel?

V.I.P.-PRIJS 2014

Proficiat !
Hilda & Jozef
Café Meyts - Pollé

Raadpleeg online wat je sociale 
rechten zijn
In de gemeenteraad van januari 2015  
werd  het CD&V-SPA voorstel om aan 
te sluiten op de RECHTENVER-
KENNER met een voltallige meerder-
heid goedgekeurd.

Deze rechtenverkenner geeft online 
overzicht van de sociale rechten:

van onderwijs, arbeid, wonen, wel-
zijn, energie,…

werkzoekenden, personen met een 
Handicap, chronisch zieken,…

rale, Vlaamse, provinciale en lokale 
overheid.

Je kan de rechtenverkenner 
raadplegen via www.
rechtenverkenner.be


