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N-VA Sint-Genesius-Rode wenst u 
een gelukkig en gezond 2019!

Beste Rodenaar

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 27 januari om 10.30 uur
GC de Boesdaalhoeve
Toekomstlaan 32b, Sint-Genesius-Rode

Gastspreker: Lorin Parys,  
N-VA-ondervoorzitter en Vlaams Parlementslid

Drankjes tegen democratische prijzen

14 oktober 2018 ligt alweer een tijdje  
achter ons. De Vlaamse oppositie verloor 
één zetel. Daar kunnen we onmogelijk 
blij om zijn. Maar er zijn ook redenen 
om tevreden te zijn. Zo bleef het toch wel 
gevreesde Rolin-effect uit en zeggen we 
vaarwel aan de DéFI-vertegenwoordiging 
in het schepencollege. 

Met spijt in ons hart nemen we in de  
gemeenteraad afscheid van Ludo De 
Becker en Nicole Goossens. Ik wil hen 
bedanken voor hun jarenlange inzet en 

harde werk. We gaan hen missen. Al ben 
ik ervan overtuigd dat ze ons achter de 
schermen met raad en daad zullen blijven 
bijstaan.

Jaar van Verandering
2019 wordt een jaar van Verandering.  
In januari werden de nieuwe gemeente-  
en OCMW-raad geïnstalleerd. Met Bruno 
Stoffels, Veerle Coenaerts en mezelf mag 
u er zeker van zijn dat uw Vlaamse belan-
gen verdedigd zullen worden, net als de  
afgelopen zes jaar. 

Eind februari kiezen we bij N-VA  
Sint-Genesius-Rode een nieuw bestuur. 
Wilt u daar graag deel van uitmaken? 
Kijk dan snel op pagina 3. 

Graag verwelkomen we u op zondag  
27 januari om samen te klinken op het 
nieuwe jaar.

Tot dan!

Marijke Cortvriendt 
Voorzitter N-VA Sint-Genesius-Rode

V.l.n.r. Veerle Coenaerts, Ludo De Becker, Bruno Stoffels, 
Marijke Cortvriendt, Nicole Goossens en Koen Buntinx.
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Taalwetgeving systematisch ‘vergeten’
Wegomleggingen in Rode

Containerpark: inwoners kunnen nergens terecht met hun vragen

Als er tekst staat op een verkeersbord, moet er volgens de geldende taalwetgeving in onze gemeente 
voorrang gegeven worden aan het Nederlands. Dat wil zeggen dat op elk verkeersbord ter aanduiding 
van een wegomlegging het woord ‘omleiding’ als eerste moet staan. Het mag aangevuld worden met 
‘déviation’ om de Nederlandsonkundige inwoners van onze gemeente niet verloren te laten rijden. 
De gemeente is de eindverantwoordelijke voor de signalisatie op haar grondgebied. Zij moet dus het 
initiatief nemen en de firma die de werken uitvoert inlichten en verplichten om deze inbreuk recht te 
zetten. Of hoe men wederom op een sluwe manier de tweetaligheid opdringt.

Elke laatste zaterdag van de maand kunnen de inwoners van Rode hun klein gevaarlijk afval deponeren bij de zogenaamde chemo-
kar. Het is een externe firma, aangesteld door Suez, die deze taak op zich neemt. Tijdens de maanden oktober tot december hebben 
we moeten vaststellen dat deze mensen het Nederlands niet machtig zijn. Bijgevolg kunnen de inwoners van Rode nergens terecht 
met hun vragen. We dringen aan op een spoedige oplossing voor deze gebrekkige dienstverlening.

Openbaar onderzoek naar voorstel 
benaming ‘Regenboogpad’
Op vrijdag 9 november werd het pad 
tussen de Kerkstraat en de Gemeente-
huislaan plechtig ingehuldigd door de 
kinderen van onze scholen. Het is een 
prachtig resultaat geworden en we mogen 
dan ook zeer trots zijn dat onze kinderen 
zo’n mooie visie voor onze gemeente, 
onze wereld hebben kunnen vertalen in 
de prachtige mozaïeken.

Een benaming voor dit pad die al  
deze verschillende visies bundelt, is het 
‘Regenboogpad’. Doorheen de jaren 
stond de regenboog symbool voor zoveel 
meer dan vrede. De regenboog werd  
gebruikt als symbool in demonstraties 

tegen atoomwapens en tegen de oorlog 
in Irak. Hij werd ook het symbool van de 
holibigemeenschap als teken van diversi-
teit en trots. Veel organisaties gebruiken 
de regenboog om hun acties kleur te 
geven. Kortom: een regenboog symboli-
seert vrede, kracht van het licht, verlich-
ting, vooruitgang, verdraagzaamheid, 
diversiteit, verbondenheid, solidariteit …

Op de gemeenteraad van 13 november 
werd het voorstel van de naam ‘Regen-
boogpad’ unaniem goedgekeurd. Na een 
openbaar onderzoek moet de gemeente- 
raad de definitieve naam nog één keer 
goedkeuren.

Meer weten  
over N-VA  

Sint-Genesius-Rode?
 N-VA Sint-Genesius-Rode

 www.n-va.be/sint-genesius-rode
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Uw vertegenwoordigers in de gemeente- en OCMW-raad

Veerle Coenaerts
OCMW-raadslid

Veerle Coenaerts tilt gedrevenheid 
naar een ander niveau. Zowel op 
politiek vlak als voor haar vrijwil-
ligerswerk waarvoor ze zich steeds 
inzet. In de OCMW-raad wil ze 
vooral ijveren voor de herbestem-
ming van het oude rusthuis. Ze wil 
een sociale site creëren met onder 
andere een kinderdagverblijf, een 
dagopvang voor dementerenden en 
een Huis van het Kind. Veerle wil 
ook een nieuw onderkomen voor de 
administratie van het OCMW.

Bruno Stoffels
Gemeenteraadslid

Bruno Stoffels begon in januari aan 
zijn derde legislatuur als gemeente-
raadslid. Hij staat bekend om zijn 
gevatte variapuntjes op het einde 
van elke gemeenteraad. Bruno wil 
in deze nieuwe bestuursperiode 
opnieuw focussen op mobiliteit.  
Mobiliteit moet hand in hand gaan 
met veiligheid, niet met immobi-
liteit. Bruno wil daarvoor meer 
inzetten op overleg en op de aanleg 
van fietspaden.

Marijke Cortvriendt
Gemeenteraadslid

Marijke Cortvriendt is getrouwd  
en is moeder van twee schattige  
kinderen. Ze is een gedreven  
politica. De voorbije zes jaar was ze 
een geëngageerd gemeenteraadslid 
en ook de komende jaren vertegen-
woordigt ze u in de gemeenteraad. 
Marijke wil het gemeentebestuur 
aanzetten tot het opstarten van 
projecten rond duurzame energie 
en milieu, want de gemeente moet 
volgens haar het goede voorbeeld 
geven.

N-VA Sint-Genesius-Rode verkiest nieuw bestuur
In februari verkiest N-VA Sint-Genesius-Rode, net zoals alle andere N-VA-afdelingen in  
Vlaanderen, een nieuw bestuur. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiastelingen.

Hebt u zin om de Rodense politiek mee geel te kleuren? Wilt u in een leuk team aan politiek 
doen? Word dan vandaag nog lid van de N-VA en versterk onze bestuursploeg.

Meer info?  
Contacteer ons via sint-genesius-rode@n-va.be Word lid  

van de 
N-VA!



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


