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Beste Rodenaren,
Januari is de maand van de goede voornemens en de 
gelukwensen. Laat mij starten met de gelukwensen. 
Het voltallige bestuur wenst u en uw familie in de 
eerste plaats een gezond 2017 toe. Het is een cliché, 
maar o zo waar: met een gezonde geest in een ge-
zond lichaam begint alles.
Onze voornemens voor 2017: met veel plezier blijven we kritisch 
het doen en laten van onze meerderheid volgen, we gaan jullie 
nog meer informeren over de gemeenteraden. Want zeg nu 
zelf:weet u waar u de verslagen van onze gemeenteraden kunt 
nalezen?

Bij het ter perse gaan van ons blaadje was het te vroeg om jullie 
nieuws mee te delen over het budget en de begroting van onze 
gemeente,  of met andere woorden een verslag van de laatste ge-
meenteraad van 2016. Ga zeker en vast een kijkje nemen op onze 
website voor een verslag hiervan!

In deze editie staan we eventjes stil bij de oprichting van de 
nieuwe afvalintercommunale Intradura en of onze gemeente 
hier zal deel van uitmaken. Een moeilijk dossier waar nog veel 
zal over gepraat worden. En ook een belangrijk dossier voor ons 
als inwoners, want wat zal de impact zijn op onze portefeuille als 
er wel of niet wordt toegetreden?

Zoals in ons vorig blaadje reeds aangekondigd organiseren we 
dit jaar voor het eerst onze Winterwandeling op zondag 29 ja-
nuari in plaats van een klassieke Nieuwjaarsreceptie. We starten 
om 10 uur in de Boesdaalhoeve en voorzien om daar omstreeks 
11 uur opnieuw aan te komen, gevolgd door een drankje en een 
hapje (bereid door onze eigen huiskok!) en wat tijd voor een 
gezellige babbel.

Iedereen welkom, zoals  
steeds!

Marijke Cortvriendt
Voorzitster N-VA  
Sint-Genesius-Rode

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

Een nieuw jaar,  
hartelijke  
nieuwjaarswensen…
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Het leven zoals het is
N-VA Rode sprak met Pieter (24j), Griet (48j) en Jean (79j) en stelde hen drie vragen over het reilen en zeilen 
in onze gemeente.

Ga je wel eens winkelen in Rode?
Jean: Ik ga gewoon enkele keren per week 
te voet naar den beenhouwer in t dorp van 
Ro. De rest van mijn boodschappen bren-
gen mijn kinderen mee als zij die van hun 
doen. Ik moet zeggen dat ik wel een echte 
warme bakker mis voor af en toe eens een 
goed patéke bij de koffie.

Griet: Ik ga op zaterdagochtend regel-
matig in Alsemberg naar de winkel voor 
mijn wekelijkse boodschappen al moet 
ik daarvoor tegenwoordig wel veel meer 
tijd uit trekken door die lange files op de 
Zonienwoudlaan.

Hoe beleef je je vrije tijd?
Pieter: Hier? Af en toe ging ik eens naar 
het jeugdhuis. Maar als we nu echt willen 
uitgaan met de vrienden moeten we naar 
Brussel of Antwerpen.

Jean: In onze tijd waren er bals op den 
Dries of aan het station. En als je in elk 
café van Rode je pintje ging drinken en 
een klapke doen, kwam je een kot in de 
nacht zat thuis en was moeder de vrouw 
niet blij.

Griet: Wij konden bijna elk weekend 
gaan fuiven in één of andere zaal en op 
zondagavond naar de film in het Cultuur 
Centrum.

Jean: … en elk gehucht had zijn kermis …

Griet: Ooh en de drie dolle dagen …

Mocht je de mogelijkheid hebben 
om één ding te veranderen in onze 
gemeente, wat zou dat dan zijn?
Griet: Ik zou graag mijn kinderen op een 
veilige manier met de fiets naar school 
kunnen sturen maar ik vind dat er te  
weinig goede fietspaden zijn.

Pieter: Ik zou graag in Rode blijven 
wonen, maar het is moeilijk om iets betaal-
baars te vinden. Dus ik zou zeker inzetten 
op meer betaalbaar wonen.

Jean: Dat is niet moeilijk voor mij. Ik zou 
al blij zijn moesten de tegels in de voetpa-
den vast liggen en moest het er wat netter 
bij liggen.

Respect
Intradura
De intercommunale Haviland is volop 
bezig met het oprichten van een nieuwe 
afvalintercommunale Intradura. Deze 
intercommunale zal vanaf het voorjaar 
2017 instaan voor duurzaam afvalbeheer 
in onze regio. De voorbereidingen zijn 
al sinds begin 2016 bezig en steeds met 
de nodige inspraak van de deelnemende 
gemeenten.

De meerderheid staat zeer sceptisch 
tegenover deze nieuwe intercommunale en 
wil dan ook niet zomaar toetreden onder 
de huidige voorwaarden. Wat als Haviland 
niet wenst in te gaan op de eisen van onze 
gemeente? Treden we dan niet toe tot 
Intradura? Wat dan met ons afvalbeleid?

Het alternatief zou zijn dat Sint-Genesius-
Rode alles in eigen beheer dient te nemen. 
Concreet wil dit zeggen: zelf de contracten 
onderhandelen met afvalverbranding, 
ophaling – met mogelijke groepsaankoop 
- , extra personeel met de nodige kennis 
van zaken aanwerven, … Maar, ons lijken 
er toch meer nadelen dan voordelen 
verbonden te zijn aan eigen beheer.

En tot op heden hebben we nog geen 
concrete cijfers gezien betreffende de kost 
van dit eigen beheer.Wil dit zeggen dat 
we blindelings moeten instappen in een 
nieuwe intercommunale gewoon omdat 
het ‘gemakkelijker’ is? Nee, uiteraard 
moet hier kritisch naar gekeken worden. 
Sommige van de opmerkingen van de 
meerderheid zijn terecht.

Maar zoals reeds gezegd, zijn er sinds 
begin 2016 gesprekken aan de gang tussen 

alle (mogelijke) deelnemende gemeenten 
en Haviland. Vandaar ook onze 
ongerustheid over de vertegenwoordiging 
van onze gemeente tijdens deze 
voorbereidende gesprekken. Heeft men dit 
wel serieus genoeg genomen? Heeft men 
tijdig al de opmerkingen, bemerkingen, 
ongerustheden geuit? De grootste vrees 
van de meerderheid is de financiële impact 
in geval van een eventuele vroegtijdige 
ontbinding.

Inderdaad, Haviland draagt een financiële 
schuldenlast uit het verleden. Sinds 
2012 onder een nieuwe directeur is er 
een totale kentering gekomen. Via een 
nieuwe visie en herstructurering zou de 
intercommunale tegen 2030 financieel 
gezond zijn. De vrees voor een eventuele 
ontbinding van de intercommunale en de 
daarbij financiële last voor elke partner 
(gemeente) is hierdoor geen excuus om 
niet in te stappen in Intradura, al is 
men nooit 100 procent zeker. Het is aan 
de afgevaardigden van elke gemeente 
die in de beheerraad zitten om hun 
verantwoordelijkheid op te nemen!

Het enige dat wij nu met zekerheid 
kunnen vaststellen is dat we in zeven 
haasten moeten beslissingen nemen, dat 
er gemeenteraden worden samengeroepen 
enkel en alleen om dit punt te bespreken. 
Efficiënt kan men dit niet noemen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Wist je dat ...
  Wist je dat we betreuren dat de meerderheid, tijdens de 

toespraak van de burgemeester op 11 november 2016, het 
nationalisme op dezelfde lijn heeft geplaatst met terrorisme en 
racisme? 

  Wist je dat er na meer dan drie jaar eindelijk een leuning staat 
aan een van de ingangen van het gemeentehuis? We ijverden 
hier de voorbije jaren steeds opnieuw voor tijdens verschillende 
gemeenteraden.

  Wist je dat het gemeentebestuur op dit ogenblik nog niets bij-
draagt op vlak van de productie van hernieuwbare energie? We 
hebben nochtans voldoende openbare gebouwen waarop we 
doormiddel van zonnepanelen de gemeentelijke CO2-uitstoot 
aanzienlijk kunnen verminderen.

  Wist je dat we bijzonder blij waren met de vele positieve reac-
ties die we mochten ontvangen naar aanleiding van ons vorig 
(ludiek) infoblaadje? Blijf ons gerust je vragen en opmerkingen 
doorsturen via onze website.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

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 toegangsrecht 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:     /     /


