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Beste Rodenaren,
Tijdens het schrijven van dit voorwoord heb ik zicht op de Oos-
tenrijkse Alpen. Eventjes er tussenuit om er nadien opnieuw in te 
vliegen. Eventjes tijd om het hoofd leeg te maken en stil te staan bij 
wat er de afgelopen maanden gebeurde in onze gemeente. Maar 
zoals u ziet wordt er ook op vakantie verder gewerkt.

Wat gebeurde er de afgelopen maanden in onze gemeente? De 
verrassing was het ontslag van  schepen Windels, die na vier jaar 
moegestreden was tegen de Franstalige meerderheid. De sfeer was 
volledig verzuurd en samenwerken was niet meer mogelijk. Een 
zeer spijtige zaak en opnieuw het bewijs dat het, ook tijdens deze 
legislatuur, geen rozengeur en maneschijn is.

Het belangrijkste dossier is wel dat van Intradura, waar we het in 
onze vorige blaadje reeds over hadden. We hadden u een vervolg 
beloofd en dat krijgt u dan ook uiteraard. We zijn er namelijk 
van overtuigd dat de houding van IC/GB in dit dossier u en ik op 
termijn veel geld zal kosten. 

De lente is opnieuw in het land. Onze trouwe leden en sympa-
thisanten weten dan dat ons jaarlijks eetfestijn er weer aankomt. 
Noteer alvast zaterdag 20 mei in uw agenda. Dan kan u wederom 
genieten van een overheerlijke paella!

Breng vrienden en familie mee, want iedereen is uiteraard van 
harte welkom!

Marijke Cortvriendt
Voorzitster N-VA Sint-Genesius-Rode

V.l.n.r.: Ludo, Marijke, Jonatan, Thomas, Dany, Veerle, Bruno en Jos
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‘Anderstalig’ per definitie ‘Franstalig’ in bibliotheek Rode
De bibliotheekcommissie besprak het jaarlijkse budget voor de aankoop van nieuwe boeken voor de  
collectie. Daaruit blijkt dat het volledige budget voor de aankoop van anderstalige boeken integraal  
naar Franstalige boeken gaat. 

Al jaren is het decretaal vastgelegd dat 75 
procent van het budget besteed wordt aan 
Nederlandstalige boeken en de overige 25 
gebruikt dient te worden voor anderstalige 
boeken. Dit zijn zowel Franstalige uitgaven 
als deze in het Engels, Duits, Spaans en 
Italiaans, …

Onder het goedkeurende oog van de 
Franstalige schepen bevoegd voor de Bib, 
Eric Libert (défi), werd goedgekeurd dat 
het volledige budget voor anderstalige boe-
ken integraal zal worden aangewend om 
het Franstalige aanbod uit te breiden, ten 
koste dus van de anderstalige publicaties.

In naburige bibliotheken is het nu al 
zo dat menig lezer, op zoek naar een 
groot aanbod Franstalige boeken, wordt 
doorverwezen naar onze gemeentebiblio-
theek. In Rode heeft men zelfs een van 
de grootste Franstalige collecties in een 
Vlaamse openbare gemeentebibliotheek in 
de streek.

Wij vrezen dat dit, als gevolg van de 
aankomende regionale samenwerkingsver-
banden tussen bibliotheken, nog meer ge-
stimuleerd zal worden. Bibliotheken zullen 

zich gaan specialiseren in hun aanbod met 
de bedoeling om de regionale catalogus uit 
te diepen.

Deze regionale samenwerkingsverbanden 
zullen natuurlijk met zich meebrengen dat 
pakweg de student die bijvoorbeeld een 
werkstuk voorbereidt of de kosmopoliet 
die graag de klassiekers in de brontaal 
leest, minder en minder terecht zal kun-
nen in de gemeentebibliotheek en zijn heil 
ergens anders zal moeten gaan zoeken.

De mogelijkheid bestaat wel om via het 
IBL-systeem de catalogi van andere biblio-
theken te raadplegen maar men zal deze 
boeken enkel kunnen uitlenen aan 2 euro 
per boek.

Als tegemoetkoming voor het geschrapte 
budget werd heel even geopperd om een 
oproep te doen naar alle inwoners om 
kwalitatieve anderstalige boeken te schen-
ken. Waarschijnlijk blijft het bij een idee… 
uit schrik voor te veel boeken?

We blijven het spijtig vinden dat de ander-
stalige lezer steeds minder aan zijn trekken 
komt in onze openbare bibliotheek.

Wist je dat ...
  de Franstalige meerderheid een blaam heeft gekregen van de Vlaamse overheid in verband met het beleid van sociale woningen? 

Er werd verplicht om een overeenkomst te sluiten met een sociale huisvestingsmaatschappij voor het realiseren van het sociaal 
woningaanbod 2017-2019.

  de Vlaamse Regering voorlopig een negatief advies heeft gegeven over de herziening van de gewestplanbestemming (op vraag van 
de Franstalige meerderheid) rond de VUB/ULB-campus Bierenberg/Paardestraat te Rode? Dit gebied komt niet in aanmerking voor 
stedelijke ontwikkeling, maar voor het versterken van functionele samenhang van de open ruimte en de landschappelijke structuur.

  de Urban Run een door veel mensen gesmaakte organisatie was van de provincie Vlaams-Brabant, maar dat onze gemeente de 
pluim op eigen hoed wou steken en het nodig vond om nieuwe folders en spandoeken te maken? Want onze Franstalige Rodenaren 
zouden er niet in slagen zich in te schrijven op een website van de provincie.

  we het schepencollege gevraagd hebben om de nieuwe Vlaamse schepen Anne Sobrie de extra bevoegdheid te geven 
van “Vlaamse aangelegenheden en integratie”? Bij het opmaken van dit blaadje was er nog geen officieel antwoord van 
het schepencollege, al weten we wel dat de burgemeester vindt dat hij deze bevoegdheid al invulling geeft.
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RESPECT

Intradura: gaat ons 
afval binnenkort 
stinken? 
In de vorige editie van ons blaadje 
kon u lezen dat Sint-Genesius-
Rode de keuze heeft om al dan 
niet toe te treden tot de nieuwe 
afvalintercommunale Intradura. 
Deze intercommunale zou dan 
alle activiteiten wat betreft 
afval op zich nemen (ophaling/
verwerking/verbranding van 
huisvuil, onderhoud van het 
containerpark,…).

Bij niet-toetreding dienen we zelf deze 
activiteiten als gemeente op ons nemen en 
dus zelf contracten gaan onderhandelen 
met privépartners. Op de gemeenteraad 
van 27 maart werd, meerderheid tegen 
oppositie, beslist dat Sint-Genesius-Rode 
als enige gemeente niet zal toetreden tot 
Intradura.

Graag zetten we enkele van de redenen 
van de meerderheid op een rijtje:

“Als we toetreden, zijn we voor 18 jaar 
gebonden aan Intradura.”

Ons antwoord: 
Een privépartner vraagt ook een 
engagement van 9 jaar of meer.

“Voor de ophaling van het huisvuil zou 
het goedkoper zijn om beroep te doen op 
een privé-partner.”

Ons antwoord: 
Lees ‘zou’, men veronderstelt dat dit 
goedkoper is, maar tot op heden mochten 
we nog steeds geen concrete cijfers zien. 
Daarenboven hebben vorige openbare 
aanbestedingen aangetoond dat een 
intercommunale aanzienlijk goedkoper is 
dan de privé-markt.

“Onze afvalverbranding wordt tot 
2023 door Indaver gedaan, dus we 
hebben nog tijd om dit contract te (her)
onderhandelen.”

Ons antwoord: 
 Sint-Genesius-Rode kan zelf geen 
verbrandingsrechten bekomen en heeft 
aan Indaver de schriftelijke bevestiging 
gevraagd dat ze tot 2023 zal instaan 
voor de verbranding van ons afval. We 
hebben deze niet gekregen, want Indaver 
heeft een contract met Haviland en niet 
met Sint-Genesius-Rode. Tot op heden 
is er dus niemand die met zekerheid kan 
zeggen wie ons afval zal verbranden en 
tot wanneer. 

“Na 18 jaar zou Sint-Genesius-Rode 
personeel moeten overnemen van 
Intradura en dit kost te veel.”

Ons antwoord: 
Men gaat er al vanuit dat Intradura na 18 
jaar zal ophouden te bestaan. Nu moet 
Sint-Genesius-Rode zelf personeel gaan 
aanwerven, minstens 1 fulltime expert, al 

denkt men dat een halftime 
zal volstaan (waar gaat men 
deze vinden?). 

“Men verwijst steeds naar 
de financiële schuld van 
Haviland, namelijk dat 
deze zal een weerslag 
hebben op Intradura.”

Ons antwoord: 
Haviland heeft bewezen 
de laatste jaren dat ze de 

financiële schuld aan het afbouwen is. 
Het behoorlijk bestuur van vandaag 
zorgt ervoor dat binnen afzienbare tijd 
Haviland een gezonde intercommunale 
zal worden. 

Sint-Genesius-Rode heeft zich laten 
bijstaan door een studiebureau 
(kostprijs?) om alternatieven te 
onderzoeken. We hebben deze 
rapporten gelezen, maar niet veel 
concreets gevonden. Het staat vol met 

veronderstellingen. Men heeft, als 
referentiekader, gekeken naar cijfers 
voor de gemeente Knokke als het gaat 
over afvalophaling. Maar alle andere 
cijfers in deze rapporten zijn opnieuw 
veronderstellingen, losse flodders waar 
het studiebureau zelf van zegt dat er 
rekening moet worden gehouden met een 
foutmarge van ongeveer 10 procent.

Daarenboven moet Sint-Genesius-Rode 
nu zelf een lastenboek gaan opstellen. 
Geschatte kostprijs 40 000 tot €50 000 
euro.

Zoals u ziet zijn er nog heel wat 
onduidelijkheden waar niemand een 
antwoord op heeft. Er zijn al enkele 
gemeenten (Diest, Affligem) geweest in 
het verleden die dachten deze activiteiten 
zelf aan te kunnen, maar deze zijn na 
enige tijd alsnog toegetreden tot een 
intercommunale.

Sint-Genesius-Rode is de enige gemeente 
die niet zal toetreden. Zijn Dilbeek, 
Sint-Pieters-Leeuw,… allemaal domme 
gemeenten, die met hun ogen open in een 
financiële val lopen? Is Sint-Genesius-
Rode de enige slimme leerling van de klas 
die het allemaal wel zelf zal doen?

En wat als het gemeentebestuur op 
termijn alsnog wil toetreden? Zal 
Intradura hier dan zomaar mee akkoord 
gaan? Of zullen we hiervoor dan een prijs 
betalen?

De tijd zal het uitwijzen…

 Sint-Genesius-Rode (rood) treedt als enige 
niet toe tot Intradura



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /

2017-01 Veilgheid, asiel en migratie.indd   1 9/02/2017   13:41:49


