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SINT-GENESIUS-RODE

Beste Rodenaren,

Dit zal waarschijnlijk mijn laatste 
voorwoord worden als voorzitter van 
N-VA Sint-Genesius-Rode. In 2016 
vinden er binnen onze partij namelijk 
lokale bestuursverkiezingen plaats. 
Na 6 jaar vind ik het tijd om de fakkel 
door te geven. Een nieuwe voorzitter 
zal zeker voor nog meer energie en 
dynamiek zorgen binnen onze ijve-
rige afdeling.

Ons bestuur heeft de afgelopen jaren 
een mooi parcours afgelegd. De oprich-
ting van een afdeling in aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
2012 liep niet altijd van een leien dakje. 
Het harde werk resulteerde uiteinde-
lijk invier gemeenteraadsleden en een 
OCMW-raadslid.

Ik kan met de hand op het hart zeggen 
dat deze mandatarissen stuk voor stuk 
uitstekend werk verrichten vanuit de 
oppositie.

Voorts hoop ik dat 2016 een boost geeft 
aan iedereen in deze donkere tijden 
waar onze samenlevings-waarden, 
meermaals, ongewild werden aange-
vallen en onder druk werden gezet 
door een geradicaliseerde minderheid 
die via onrust en onder het mom van 
“geloof” hun mening wil opdringen. 

Ik stel me de vraag of dit de rekening 
is die we moeten betalen voor onze 
aangeboren Vlaamse  gastvrijheid? 
Mijn gevoel zegt dat het zo’n vaart niet 
zal lopen. We zijn een volk van wroe-
ters dat, gebukt onder elke tirannie, zijn 
vrijheid verkrijgt.

Dit indachtig hoop ik uit de grond van 
mijn hart jullie met velen te mogen ont-
vangen op onze nieuwjaarsreceptie om 
een laatste keer als trotse voorzitter van 
N-VA Sint-Genesius-Rode, een hard-
werkende afdeling, te mogen toosten 
op een gelukkig en vreugdevol 2016.

Dit jaar hebben we voor jullie twee 
sprekers van formaat uitgenodigd. 
Kristien Van Vaerenbergh en Peter De 
Roover willen jullie graag elk op hun 
manier vertellen hoe het er aan toe gaat 
binnen Justitie en “zal de N-VA België 
redden van de ondergang”. Twee fede-
rale parlementsleden op één avond. 

Gelukkig Nieuwjaar !

Een nieuw jaar… daar klinken we op !

www.n-va.be/sint-genesius-rode
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Jonatan Voets
Voorzitter N-VA Sint-Genesius-Rode



Het zijn woelige tijden in onze 
buurgemeente Linkebeek. Damien 
Thiéry werd door onze N-VA mi-
nister Liesbeth Homans aan de kant 
geschoven. Een Vlaams lid van de 
oppositie werd aangesteld als bur-
gemeester. Een deel van de gemeen-

teraad (alle verkozenen van de 
lijst LB) nam ontslag,… 

Opvallende gast op tal van deze 
gemeenteraden was onze burge-
meester Pierre Rolin. Hij die steeds 
beweert niet “aan politiek te doen”. 
Hij die een beter Rode wenst voor 
iedereen. Hij die de 2 taalgemeen-
schappen in Rode dichter bij elkaar 
wil brengen. Hij die zich steeds 
voordoet als “DE grote verzoener” 
… Hij steunt een burgemeester die 
de wetten, decreten en omzendbrie-
ven in het verleden steevast naast 
zich heeft neergelegd.

Net deze grote verzoener 

vindt de beslissing van Vlaams 
minister Homans een raar idee 
en ondemocratisch… Met andere 
woorden een burgemeester die op 
democratische wijze werd verkozen, 
mag bijgevolg die wetten overtreden 
waar hij niet achterstaat?

Is een burgemeester niet net diegene 
die de wetten en regels, die op de-
mocratische wijze tot stand kwamen 
en komen, met veel respect moet 
naleven en doen naleven? Hij is de 
burgervader die het goede voor-
beeld moet geven.

Alle lof voor het hele OCMW-
team voor de vlotte verhuis naar 
het nieuwe rusthuis met ruime en 
hedendaagse kamers. Tegelijk werd 
ook beslist om meteen te starten met 
de renovatie van de vleugel 1C van 
het oude rusthuis. Met deze renovatie 
zal iedereen binnen afzienbare tijd 
kunnen beschikken over een modern 
uitgeruste kamer. Het geheel zal fi-
naal een prijskaartje krijgen van ruim 
15 miljoen euro.

Dat dit alles een verhoging van de 
ligdagprijs naar 65 euro zou vereisen 
was te verwachten. Maar geen nood, 
sociale correcties blijven mogelijk en 
zullen ook worden toegepast. Daar 
wordt over gewaakt.

Nu nog wachten op de herbestem-
mingsplannen voor het oude rust-
huis. Hopelijk komt in dit dossier snel 
beweging. Een locatie voor kinder-
opvang, dagopvang dementerenden, 

asielzoekers? Het is een kleine greep 
uit de suggesties die reeds ingestuurd 
zijn. Heb je er zelf? Aarzel niet om ze 
ons door te sturen op sint-genesius-
rode@n-va.be.

Dit jaar kiezen we een nieuw bestuur! Heb je 
interesse voor het reilen en zeilen van onze 
gemeente en de lokale politiek? Wil je mee-
werken aan onze activiteiten of wil je mee 
bepalen welke richting we uitgaan?

Aarzel dan niet. Word snel lid en maak vandaag nog deel uit van ons bestuur.

Meer informatie op http://www.n-va.be/sint-genesius-rode of sint-genesius-rode@n-va.be

Volgens een nota zal de roefeldag voor de laatste keer 
doorgaan in 2016. Al jarenlang  biedt de gemeente, geheel 
gratis, kinderen van 4 tot 12 jaar van Rode of die in Rode 
school lopen een fijne dag aan met tal van leuke activitei-
ten... Een dag met gemiddeld zo’n 300 deelnemers.

De roefeldag werd de laatste 10 jaar georganiseerd door 
een werkgroep met een ambtenaar en raadsleden van 
meerderheid en oppositie. Een deel van deze werkgroep 

(de leden van de meerderheid) ziet een verdere organi-
satie niet meer zitten waardoor de hele roefeldag op de 
helling komt te staan. 

Spijtig, want de samenwerking verliep altijd in een goede  
verstandhouding en fijne sfeer! Het begraven van de 
roefeldag is een politieke beslissing waar de bevoegde 
schepen, Miguel Delacroix, verantwoordelijk voor is! 

Hij laat het na om via de jeugddienst (en eventueel de 
jeugdraad) mensen te engageren en warm te maken om 
deze organisatie en werkgroep verder te zetten. 

Een werkgroep die raadsleden van onze fractie in het 
verleden en in de toekomst  willen blijven dienen.

Dorpskernvernieuwing
Wist je dat de gemeenteraadsleden van Respect een hele lange lijst van opmerkingen hebben geformuleerd op het 
‘grootste project van deze legislatuur’, de dorpskernvernieuwing. Zo’n 80 % van onze opmerkingen rond verkeersvei-
ligheid, groeninplanting, fietsenstallingen, … werden door de meerderheid schoorvoetend aanvaard. Hiermee hebben 
we mee onze stempel kunnen drukken vanuit de oppositie.

Veelzeggend bezoekje aan Linkebeek

sint-genesius-rode@n-va.be www.n-va.be/sint-genesius-rode

Nieuw rusthuis in gebruik genomen

Maak mee het verschil

De roefeldag ten dode  
opgeschreven?

Kristien Van Vaerenbergh (Lennik, 22 april 1978) is advocaat 
aan de balie van Brussel. Ze verdedigt dagelijks mensen met 
diverse problemen.

In 2009 zet ze de stap naar de 
N-VA waar ze in 2010 verkozen 
raakt als Kamerlid en zich toelegt 
op de Belgische justitie. Een 
onoverzichtelijk kluwen, ouderwets 
en vooral gedomineerd door de PS. 
Momenteel is ze ondervoorzitter 
van de Kamercommissie Justitie.

Onder haar impuls komt de 
N-VA met een totaalvisie voor 
een betere justitie en kiest 
de partij resoluut voor een 
Vlaamse justitie. Vlaanderen zou op die manier verregaande 
hervormingen kunnen doorvoeren die de klemtoon leggen op 
klantvriendelijkheid, betere resultaten met minder middelen, 
kortere procedures en een krachtdadig bestraffingsbeleid.

Peter De Roover (Turnhout, 20 mei 1962) is econoom van 
opleiding en tot voor kort leerkracht in het technisch 
secundair onderwijs. 

Peter startte zijn politieke carrière bij 
de Volksunie maar verliet deze partij in 
1988. Hij stapte over naar de Vlaamse 
Volksbeweging die onder hem resoluut 
koos voor Vlaamse Onafhankelijkheid.

In 2014 zette Peter De Roover, geheel 
onverwacht, opnieuw de stap 
naar partijpolitiek. Hij werd in de 
provincie Antwerpen vanop de derde 
plaats verkozen voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers.

Sinds die dag toert Peter met heel veel 
overtuiging het Vlaamse land rond om lezingen te geven. Bij 
ons zal Peter de prangende vraag beantwoorden waarom N-VA 
zonder zichtbare communautaire agenda in een Belgische 
regering is gestapt of anders gezegd “Redt N-VA België van de 
ondergang?”

Kristien Van Vaerenbergh:  
Betere justitie na splitsing BHV?

Peter De Roover:  
Redt N-VA België ?

 … er een proefproject ‘Buurt Informatienetwerk’ of kortweg BIN 
in de steigers staat in onze politiezone?
… mevrouw Wilmès, wonende in Vlaanderen, in 2012 vanop een Brusselse lijst 
verkozen werd voor het federaal parlement? In 2015 ruilde ze haar zitje als schepen in 
voor de portefeuille van federaal minister van Begroting. Desalniettemin wensen we 
haar veel succes met de nieuwe uitdaging.
… onze gemeente bij de slechtste leerlingen van de klas hoort als het gaat over 
restafvalproductie? Volgens de cijfers van OVAM (Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) 
scoort Rode in 2014 met een gemiddelde van 180,68 kg/inwoner zeer slecht. We laten, in 
onze regio, enkel Pepingen en Roosdaal achter ons. Dit kan minder, dit moet minder.  
Méér recycleren en sorteren is de boodschap.

Wist je dat?




