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N-VA kritisch voor plannen nieuwe sociale woonwijk 
stationsbuurt
Het Brakels gemeentebestuur laat onderzoeken of er nieuwe sociale woonwijken kunnen ingeplant 
worden aan de Warande en de Hoge Zavel. De N-VA is erg kritisch over die plannen en vraagt dat er 
minstens werk gemaakt wordt van een voorrangsregeling voor Brakelse kandidaat-huurders. 

De gebieden tussen de Warande en de Tenbossestraat en 
rond de Hoge Zavel vormen nog een van de zeldzame 
groene plekjes in een drukbevolkte buurt van Nederbrakel. 
N-VA-raadsleden en buurtbewoners Liesbeth Ghijsels en 
Lieven Bauwens pleiten voor een andere aanpak.

Liesbeth Ghijsels (OCMW-raadslid): “Concentratie van 
sociale woningen is een achterhaalde gedachte, die integratie 
tegenwerkt. De N-VA opteert voor een betere sociale mix. 
De inplanting van een groot aantal bijkomende woningen 
in reeds drukke buurten als de Warande en de Hoge Zavel, 
de Tenbossestraat en de stationsbuurt is bovendien ronduit 
rampzalig. Dat terwijl er in onze gemeente heel wat leeg-
staande woningen zijn. De intelligentere keuze is dan ook 
om te investeren in de renovatie van die woningen voor de 
minder begoede Brakelaars.”

Lieven Bauwens (gemeenteraadslid): “De Brakelse hui-
zenprijzen liggen sowieso al een stuk onder het Vlaams 
gemiddelde. Wie van buitenaf naar Brakel wil komen wonen, 
heeft daartoe dus zeker de gelegenheid en is vanzelfsprekend 
welkom. Maar de N-VA heeft er geen zin in om de sociale 
problematiek van Geraardsbergen, Ninove, Ronse,  
Denderleeuw of zelfs Brussel te importeren in Brakel. 

Onze sociale woningen moeten kunnen dienen voor  
Brakelaars die het moeilijker hebben, zodat zij de kans  
krijgen om in onze gemeente te blijven wonen en werken,  

en om er hun kinderen naar school te laten gaan.”

“Racisme!” luidde de helaas voorspelbare reactie van de 
plaatsvervangend burgemeester. Nochtans is zo’n voorrangs-
regel al van kracht in meerdere gemeenten in Vlaanderen. 
Misschien moet de burgemeester eens te rade gaan bij zijn 
collega’s en Open Vld-partijgenoten in Mechelen, Berlare, 
Opwijk ... Ook daar geeft de stad bij de verhuur van sociale 
woningen voorrang aan de mensen die in de gemeente  
wonen en werken.

  Wordt dit stukje groen binnenkort ingepalmd door een 
sociale woonwijk? Niet als het van de N-VA afhangt.

Meer weten over N-VA Brakel?
 www.n-va.be/brakel    N-VA Brakel    @nvabrakel
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Liesbeth Ghijsels uit Parike nieuw OCMW-raadslid
Liesbeth Ghijsels is het nieuwe OCMW-raadslid voor N-VA Brakel. Ze volgde Kristof De Ruyck op, die 
gemeenteraadslid werd. Op donderdag 23 november legde de jonge Parikse haar eed af en werd daar-
mee de benjamin van de Brakelse politiek.

Liesbeth is 23 jaar en pas afgestudeerd in de rechtspraktijk. 
Ze werkt voor een bedrijf dat actief is in de sector van de 
bioproducten. Maar ze blaakt in de eerste plaats van ambitie 
voor Brakel.

Liesbeth Ghijsels: “Ik ben blij dat ik de kans krijg om via 
de OCMW-raad mijn eerste stappen in de politiek te zetten. 
Maar ik ben alleszins vastbesloten er geen eindpunt van te 
maken. Er ligt veel werk op de plank in onze gemeente en 
daarbuiten en ik wil dan ook graag meebouwen aan het  
project van de N-VA om van Brakel en Vlaanderen een  
betere plek te maken.”

Kristof De Ruyck, sinds jaar en dag het OCMW-raadslid 
voor de N-VA, maakt de overstap naar de gemeenteraad.

Kristof De Ruyck: “Ik heb met heel veel plezier in de 
OCMW-raad gezeteld en me er steeds toegelegd op het 
dossier van het rusthuis, waar ik in de algemene vergadering 
zetelde. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat Liesbeth mijn 
taken perfect kan overnemen. Ondertussen ben ik overigens 
al goed ingewerkt in de gemeenteraad en binnenkort leg 
ik bovendien m’n eed af in de politieraad. Ik blijf de zaken 
aanpakken zoals ik dat altijd heb gedaan: 
zonder tierlantijntjes maar met een nuch-
tere kijk. In N-VA-stijl dus.”

Brakelaars dupe van gemeentefusie
De jongste maanden lijkt Vlaanderen in de greep van een nieuwe fusiegolf. Meerdere gemeenten besloten  
inmiddels om vanaf 2019 te fusioneren. In Brakel lijkt het vooralsnog niet zo ver, maar links en rechts  
worden intussen wel lijntjes uitgeworpen. Zowel Geraardsbergen als Ronse werden al genoemd als mogelijke 
fusiepartners.

De Brakelse N-VA-afdeling  
gaf eerder al te kennen hele-
maal niet wild te zijn van al 
die fusieplannen. Fractievoor-
zitter Jan Haegeman bereken-
de dat de Brakelse belasting- 
betaler de dupe wordt bij zo’n 
operatie.

Jan Haegeman: “Brakel is 
een goed uitgeruste gemeente 
die heel wat te bieden heeft 
aan haar inwoners: zwembad, 
sportinfrastructuur, biblio-
theek, buurtzalen, enzovoort. 
Ik vraag me af of die infra-
structuur in stand gehouden 

wordt als wij fusioneren met 
een grotere stad die al zijn 
eigen infrastructuur heeft. 
Ik vrees echter dat ik het 
antwoord ken. Brakel heeft 
niks te winnen bij een fusie 
met pakweg Geraardsbergen, 
Ronse of Zottegem. Integen-
deel: op basis van de jongste 
cijfers zou door zo’n fusie onze 
schuld per inwoner stijgen met 
39 tot zelfs 136 procent. En dat 
ondanks de financiële impuls 
die de Vlaamse overheid over-
heeft voor fusionerende  
gemeenten. De Brakelaar 
dreigt in zo’n verhaal dus het 

kind van de rekening te wor-
den.” N-VA Brakel dringt er 
bij de paarse meerderheid dan 
ook op aan om geen beslissin-
gen te nemen over de hoofden 
van de Brakelaars heen. 

Jan Haegeman: “We moeten 
daar niet flauw over doen: 
een fusie is helaas vaak een 
politieke beslissing waarin  
politieke families elkaar  
trachten terug te vinden.  

Als we ons huidig gemeente- 
bestuur laten doen, dan 
wordt Brakel vroeg of laat een 
deelgemeente van pakweg 
Geraardsbergen. Met de N-VA 
zullen we alles in het werk 
stellen om zoiets te voor- 
komen. Als het ooit zo ver 
komt, dan moet het de gewone 
Brakelaar zijn die daarin het 
laatste woord heeft.”

Liesbeth GHIJSELS, OCMW-raadslid

“Een fusie met een van de  
buursteden zadelt de Brakelaars 
met de factuur op.”

 Jan HAEGEMAN, fractievoorzitter

Schuld per inwoner na fusie

+ 136 %

€ 624,04

Brakel Brakel + Ronse Brakel + Geraardsbergen Brakel + Zottegem

€ 864,83

€ 1 134,33

€ 1 469,97
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Nieuw gemeentehuis

“Wie zijn verleden niet eert, 
is zijn toekomst niet weerd”
Brakel groeit en ons gemeentehuis barst uit 
zijn voegen. Het huidige gemeentehuis  
voldoet bovendien al langer niet meer aan  
de noden van een moderne werkplek. De  
N-VA stemde daarom graag in met de  
plannen voor de bouw van een nieuw  
administratief centrum, maar vraagt aan-
dacht voor het erfgoed op de site.

Lieven Bauwens (gemeenteraadslid): “De N-VA heeft 
steeds de voormalige VISO Cor Mariae-site in de  
Kasteelstraat naar voor geschoven als locatie voor het 
nieuwe gemeentehuis en de podiumzaal. Het gemeente- 
bestuur opteert echter – zogezegd om budgettaire en 
technische redenen – om het complex in te planten in  
de Serpentestraat. Onteigeningen en afbraak zijn daarbij 
helaas noodzakelijk. En daar wringt toch wel het  
schoentje tussen toekomst en verleden. De dekenij,  
zetel van het gewezen dekenaat Brakel en een prachtig 
historisch gebouw, dreigt onder de sloophamer te ver-
dwijnen. Het is echter onze stellige overtuiging dat, mits 
we een creatieve architect of architectenbureau inzetten, 
dit erfgoed geïntegreerd kan worden in de plannen en 
dat dit stuk getuigenis van de Brakelse geschiedenis als 
erfgoed behouden kan blijven voor ons nageslacht.”

Bovendien groeit bij de Brakelse culturele verenigin-
gen de vrees dat de podiumzaal naar het tweede plan 
verschuift en dat er vooral gefocust wordt op het nieuwe 
gemeentehuis.

Lieven Bauwens: “De N-VA was de eerste partij die ooit 
durfde pleiten voor de bouw van een cultureel centrum 
in onze gemeente. Wij zullen 
erover blijven waken dat Brakel 
eindelijk een plek krijgt waar onze 
culturele verenigingen thuis zijn.” 

Korte berichten

Lieven BAUWENS, 
gemeenteraadslid

Ledlicht
De gemeente Brakel vervangt op termijn 
alle straatverlichting door ledverlich-
ting. Dat is een goeie zaak, want ledlicht 
verbruikt een stuk minder energie. 
Maar er is ook een mindere kant aan het 
verhaal. De intensiteit van het licht kan 
de slaap van mens en dier verstoren. Op 
vraag van N-VA-raadslid Jan Haegeman 
zal het gemeentebestuur daarom onder-
zoeken om de intensiteit van het licht te 
verminderen vanaf een nog te bepalen 
tijdstip.

Zwembad
Al tien jaar roept de N-VA in de woes-
tijn over ons Brakels zwembad. Maar 
uiteindelijk komt onze voorspelling uit: 
het huidige zwembad valt niet meer te 
redden. We zijn blij dat het schepencollege 
eindelijk het licht heeft gezien en een 
nieuw zwembad wil bouwen. De N-VA 
pleit daarbij voor een eenvoudig baan-
tjesbad met een (voor Brakelaars) lage 
inkomprijs. Zwemparadijzen zijn er al 
genoeg in de ons omliggende gemeenten.

Cadeautje om de hinder 
te vergeten?
De werken aan het centrum naderen stil-
aan hun einde. Tijd om handelaars en alle 
Brakelaars te bedanken voor hun geduld, vindt 
de N-VA. De N-VA stelt daarom voor om alle 
Brakelaars een gemeentelijke geschenkbon 
cadeau te doen. Die moet sowieso besteed 
worden bij onze lokale handelaars, die op die 
manier een stukje gecompenseerd worden 
voor de vele hinder die ze de voorbije maan-
den ondervonden.

  De N-VA wil dat de dekenij geïntegreerd wordt in de 
plannen voor een nieuw administratief centrum.
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


