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VU: MARIJKE CORTVRIENDT, DRIESBOSSTRAAT 9, 1640 SINT-GENESIUS-RODE

SINT-GENESIUS-RODE

Beste Rodenaren

In het voorjaar hield N-VA Sint-Genesius-Rode bestuursverkiezingen. De vertrouwde gezichten 
zijn gebleven, maar kregen een nieuwe functie. We verwelkomen ook de nieuw verkozen bestuurs-
leden. U ontdekt ze verderop dit huis-aan-huisblad.

De legislatuur is al in de helft. Ik zou hier een evaluatie kunnen 
maken, maar dat zou van mijn eerste voorwoord als nieuwe 
voorzitster ook onmiddellijk het kortste maken… Gelukkig is 
het niet allemaal kommer en kwel.

Zoals u al eerder in de pers mocht vernemen, zijn de plannen 
voor de dorpskernvernieuwing goedgekeurd. Nu is het wach-
ten op de uitvoering. We hopen dat deze zo optimaal mogelijk 
zal gepland worden. Hinder zal er zijn. We hopen wel dat, met 
een goede planning en vooral goede communicatie, deze hin-
der kan beperkt worden voor onze handelaars, maar ook voor 
u als inwoners en voor onze schoolgaande jeugd.

Dan is het nog uitkijken naar de nieuwe website van de 
gemeente die (hopelijk!) dit jaar nog het levenslicht zal zien. 
Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt door de ad-
ministratie, daar zal het niet aan liggen.

Verder is de meerderheid ook een kei in het uitbesteden van 
activiteiten aan (goed gekozen) privépartners. Deze partners 
nemen vaak een loopje met het Vlaamse karakter van onze 
Vlaamse gemeente. Hierdoor dringen ze ons stiekem de twee-
taligheid op.

Afsluiten doe ik met een vrolijke noot én een uitnodiging voor 
iedereen.
Op zaterdag 4 juni houden we ons jaarlijks eetfestijn. Lekkere 
tapas, paella en een frisse sangria staan weer op het menu. We 
nodigen jullie graag uit.

Marijke Cortvriendt
Voorzitster N-VA Sint-Genesius-Rode

Marijke Cortvriendt is nieuwe voorzitster 
N-VA Sint-Genesius-Rode
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Exact één jaar geleden kwam N-VA-
gemeenteraadslid Marijke Cortvriendt 
in het nieuws naar aanleiding van een 
tussenkomst in de gemeenteraad. Room 141 
organiseerde feesten en evenementen zonder 
hiervoor over de nodige vergunningen te 
beschikken. De feestjes die hier vorig jaar de 
aanleiding toe gaven vielen helemaal stil. En 
het mag gezegd, het is lang stil geweest in de 
Stationsstraat 141.

Begin dit jaar werd dan uiteindelijk een 
vergunningsaanvraag ingediend. Het 
openbaar onderzoek dat liep van half maart 
tot half april, is ondertussen achter de rug.

Opvallend is dat sinds half april (dus meteen 
na het einde van het openbaar onderzoek) 
Room 141 haar activiteiten heeft hervat, 
weliswaar zonder vergunning, aangezien er 
nog niets werd goedgekeurd.

Jonatan Voets, ondervoorzitter en gemeenteraadslid (ontbreekt op de foto)

Een nieuwe ploeg, een nieuw bestuur!

Room 141

Maak mee het verschil

  Artikel uit Het Laatste Nieuws van 28 april 2015

Heb je interesse voor het reilen en zeilen van onze gemeente en 
de lokale politiek? Wil je meewerken aan onze activiteiten of wil 
je mee bepalen welke richting we uitgaan?

Aarzel niet. Word snel lid en kom met ons meewerken aan de 
toekomst van onze gemeente. 

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

Thomas 
Hemeleers, 
bestuurslid

Veerle Coenaerts, 
bestuurslid en 
ocmw-raadslid

Ludo De Becker, 
secretaris en 
gemeenteraadslid

Bruno Stoffels, 
bestuurslid en 
gemeenteraadslid

Jos Fluyt, 
penningmeester

Marijke Cortvriendt, 
voorzitster en 
gemeenteraadslid Daniel Cappellen, 

bestuurslid
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Dit schreven de mensen ons …
Over de Lidl

Over Circus Pauwels

We hebben deze klacht inderdaad 

al enkele keren ontvangen. Ook 

wij hebben nooit antwoorden 

gekregen van de klantendienst 

van Lidl, noch van de gerant van 

de winkel in Rode. We kunnen 

alleen maar aanraden om te gaan 

winkelen in een supermarkt die 

Vlamingen wel respecteert.

We zijn met verstomming geslagen. 

De aanplakborden van Circus Pauwels 

zijn ééntalig Nederlandstalig maar dat 

is klaarblijkelijk geen garantie meer. 

De N-VA heeft Circus Pauwels alvast 

gecontacteerd met de vraag om bij hun 

volgende doortocht toch ook het snoep-

kraam buiten te bemannen met iemand 

die Nederlands verstaat én spreekt. Zo 

zal een leuke namiddag enkel nog leuker 

worden voor alle bezoekers.

Reactie N-VA Rode Reactie N-VA Rode 

Eind 2015 keurde de gemeenteraad een 
aanvullend verkeersreglement goed rond 
de invoering van een geharmoniseerd 
snelheidsregime. Afgelopen maanden zijn 
de diensten van de gemeente begonnen met 
het plaatsen van de verschillende zone-bor-
den op de invalswegen van onze gemeente 
en het weghalen van de snelheidsborden 
langsheen de straten.

Zoals eerder gemeld geldt voortaan op de 
gemeentewegen van Sint-Genesius-Rode 
een snelheidsbeperking van 50 km/u, 

Aan de scholen blijven de zones 30 behou-
den. Op woonerven zoals de Bosstraat en 
Lavendelerf blijft 20 kilometer per uur de 
norm. Op de Waterloosesteenweg zal wel 
nog op een deel van het traject 70 km/u 
gelden.

Zone 30, 50 en 70 in Sint-Genesius-Rode: 
waar vindt u ze?

Wil u graag een volledig overzicht? Surf dan naar onze website http://www.n-va.be/sint-genesius-rode.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


