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STEAK- EN
HAANTJESFESTIJN

ZAVENTEM
Zaventem: Vlaams & Gastvrij

Stip alvast het weekend van 5 en 6
december met een felle kleur aan in je
agenda. Uw Vlaamse volksvertegenwoordiger Lieve Maes, uw schepenen
en OCMW-voorzitter, uw mandatarissen, bestuursleden en ikzelf hopen u
dan te mogen verwelkomen op ons
jaarlijks steak- en haantjesfestijn. Het
geeft ook de mogelijkheid om even bij
te praten.

Zaterdag 5 december 2015:
11.30 u - 15.00 u
17.00 u - 21.30 u
Zondag 6 december 2015:
11.30 u - 15.00 u
Zaal ‘Sint-Maarten’ - Veldeke 1 1930 Zaventem, zoals vorig jaar.

Schepenen Luk Vander Elst en Erik Rennen bij één van de nieuwe borden.
Wie de gemeente Zaventem binnenrijdt, wordt nu begroet door borden
met het opschrift ‘Vlaams & Gastvrij’. Hiermee geven we een belangrijk en niet te onderschatten signaal.

V.U.: Bob MAES - Parklaan 14 - 1930 Zaventem

BELEIDSVERKLARING MEERDERHEID

Philippe Laeremans
Voorzitter N-VA Zaventem

Iedereen weet dat het Vlaams karakter
van onze gemeente heel belangrijk is
voor de N-VA. Tijdens de meerderheidsonderhandelingen hamerden
we erop dat er zulke borden moesten
komen aan de invalswegen. We willen
duidelijk in de verf zetten dat Zaventem zowel Vlaams als gastvrij is. Dit
was destijds voor ons een breekpunt.

Deze realisatie toont aan dat we woord
houden en ook effectief uitvoeren wat
we tijdens de verkiezingscampagne
beloofd hebben.

MAAR ZEKER OOK GASTVRIJ

Maar ook het tweede woord van de
slogan is voor ons belangrijk. Daarom
voeren we een onthaalbeleid naar
nieuwkomers toe dat hun toelaat zo
vlug mogelijk onze taal te verwerven
: Nederlands oefenen bij handelaars,
taalinitiatie via de sportclubs, enz.
Op die manier kunnen nieuwkomers
zich vlugger integreren in onze gemeente. De kracht van Verandering
in Zaventem draait op volle toeren!

Met de donkere maanden in het vooruitzicht wil N-VA Zaventem de zichtbaarheid van fietsers en voetgangers verbeteren. De lokale afdeling deelde
daarom fluorescerende rugzakhoezen uit aan enkele scholen.
V.l.n.r.: schepen Luk Vander Elst, Wivi Van Biesen,
gemeenteraadslid Tom De Vits en Vlaams parlementslid
Lieve Maes in actie.

www.n-va.be/zaventem

De ‘burgers’ van Citoyens de Zaventem blijven uitdagen. De laatste
publicatie van ‘Citoyens
de Zaventem’ is nog provocerender en arroganter
dan hun eerste drukwerk. Nu roepen zij onomwonden op om vooral geen Nederlands te spreken op
bijvoorbeeld de voetbaltrainingen, om zeker geen
inspanning tot integratie te doen en om vooral Frans
te spreken bij de lokale handelaars.

Herfststorm

Zij gaan nog altijd uit van het principe dat Franstaligen
te allen tijde het recht en zelfs de plicht hebben om
hun taal te blijven spreken. Met andere woorden dat
hun omgeving die hen zo hartelijk, warm en met open
armen heeft ontvangen, zich moet aanpassen aan hen.
Gebeurt dit niet dan zijn zij van mening dat hen iets
ontzegd wordt.

Dat is nochtans absoluut niet het geval. Franstalige
inwoners van Zaventem hebben het recht deel uit
te maken van onze Vlaamse gemeenschap en onze
Vlaamse verenigingen, ze kunnen hun kinderen naar
onze scholen sturen, zich verkiesbaar stellen voor onze
gemeentebesturen, enzovoort.
Het kan echter zijn dat men als individu besluit om af
te zien van deze rechten en probeert zijn eigen eisen
qua integratie en taalgebruik op te leggen. Zelfs in
dat geval geven wij deze mensen nog een fundamenteel recht: het recht hun biezen te pakken en op te
hoepelen.

aan om dit te blijven opvolgen en
ook de N-VA fractie in het Brussels
Parlement stelde er een vraag over
aan de Brusselse minister-president Vervoort.

Schepen Erik Rennen, Vlaams Parlementslid Lieve Maes en afdelingsvoorzitter Philippe Laeremans

Voetbalclub KVW Zaventem gaat Nederlandse les geven
Erik Rennen (N-VA), schepen van
Sport en Vlaams Karakter: “We zijn
van plan om met de hulp van de
gemeentelijke integratiedienst taallessen Nederlands aan te bieden bij
KVW Zaventem. Dit initiatief komt
er in nauwe samenwerking met de
club, die zelf vragende partij was”.

De lessen zouden binnen enkele
weken kunnen starten. Het is de
bedoeling om spelertjes die Frans
of een andere taal spreken elke
woensdagmiddag de kans te bieden
Nederlands te leren. Belangrijk is dat
ook de ouders welkom zijn.

SAMENWERKING GEMEENTE EN
CLUB

Het bestuur van KVW Zaventem
maakte in de pers ook duidelijk dat
Nederlands de voertaal is binnen
de club. Iets wat ze ook de trainers
duidelijk gemaakt heeft. Zij moeten
Nederlands praten op training en dat
is ook voor de spelers het geval.

“Dit komt helemaal niet uit de lucht
vallen, want al van bij de overname
van de club afgelopen zomer waren
er plannen om met lessen Nederlands te starten. Een mooie samenwerking tussen gemeentebestuur en
club”, geeft Rennen aan.

Tom De Vits
gemeenteraadslid
N-VA Zaventem

UIT HET
OCMW
NIEUWBOUW WZC TRAPPENIERS

TOT IN HET VLAAMS EN BRUSSELS
PARLEMENT

Deze symbolische actie onderlijnt
het rechtlijnige beleid dat N-VA
Vlaams Parlementslid Lieve Maes
Zaventem voert. “We blijven streng drong er bij minister Ben Weyts,
maar rechtvaardig optreden tegen bevoegd voor de Vlaamse rand, op

zaventem@n-va.be

Bedoeling is dat ouders en familieleden
van levenloos geboren kindjes, ongeacht
de zwangerschapsduur, er met alle respect
afscheid kunnen nemen.

Wij namen alvast ook een aantal initiatieven rond deze
problematiek.

zij die de eentaligheid van onze
gemeente niet respecteren of in
Voorzitter Philippe Laeremans: “De twijfel trekken”, zegt schepen van
provocerende folder was de laatste Vlaams Karakter Erik Rennen.
weken hét gespreksonderwerp bij
de bevolking. Om die verontwaar“Zo liet ik vorige week nog een
diging te uiten zamelden onze
proces-verbaal opstellen tegen een
mandatarissen heel wat folders in.
onderneming die eentalig Franse
Zaterdag trokken we naar het conreclame op de verkeersborden
tainerpark om deze pamfletten op
en verkeerslichten aanbracht. De
hun rechtmatige plaats te deponefirma mag zich verwachten aan
ren: in de vuilnisbak.”
een fikse boete.”

Voetbalclub KVW Zaventem gaat
binnenkort met de steun van het
gemeentebestuur van start met lessen Nederlands voor anderstalige
spelertjes én hun ouders. Daarmee
wil de club het Frans op en rond het
voetbalveld terugdringen. Eén van
de kantines zal elke woensdagmiddag omgevormd worden tot klaslokaal. N-VA Zaventem is verheugd
met het initiatief.

Wanneer een kindje levenloos wordt
geboren heeft dit een grote impact op het
hele gezin. In zulke situaties is er vaak nood
aan een blijvend aandenken en op een
sterretjesweide kunnen ouders hun kindje
een persoonlijk herdenkplekje geven.

RECHT OM OP TE HOEPELEN

N-VA KIEPERT FOLDERS ‘CITOYENS
DE ZAVENTEM’ IN VUILNISBAK

PROCES-VERBAAL

Sterretjesweide

Op initiatief van gemeenteraadslid Tom De Vits komt er binnenkort op elk kerkhof in onze gemeente een sterretjesweide.
Met de inrichting van een sterretjesweide kunnen we ouders
die hun ongeboren kindje verliezen de kans bieden om in alle
sereniteit het verlies waardig te kunnen verwerken.

NEDERLANDS IS VOERTAAL. PUNT

De nieuwbouw van het Woon- en
Zorgcentrum Trappeniers zal tegen
half 2016 gerealiseerd zijn. De
uitbreiding van 66 naar 99 kamers
zal de wachtlijsten aanzienlijk
doen krimpen. Omgevingswerken
moeten een aangename en uitnodigende sfeer creëren, maar ook binnen een redelijk en aanvaardbaar
budget kunnen uitgevoerd worden.
We waken over beide aspecten.

EXTRA OPVANG VLUCHTELINGEN

Het OCMW anticipeert op de asielcrisis door meer opvangcapaciteit
te voorzien voor kandidaat-vluchtelingen. Zo werd een noodwoning
omgevormd tot een LOI (Lokaal
Opvang Initiatief).

KINDERARMOEDEPLAN

Wij dragen ook ons steentje bij
om de schrijnende evolutie van
toenemende kinderarmoede om te
buigen. Samen met de gemeente
werken we aan een kinderarmoedeplan. De stuurgroep werkte al
verschillende acties uit. Financiële
tussenkomsten, ondersteuning
van huisvesting, lokale mensen in
armoede participatief betrekken,
een centraal aanspreekpunt met
het oog op oprichting Huis van het
Kind,… Wordt ongetwijfeld
vervolgd!

www.n-va.be/zaventem

KENNISMAKING MET
VRIJWILLIGERS

Als nieuwe OCMW-voorzitter had
Roger Artois het voorrecht kennis
te maken met de vrijwilligers.
“Het was hartverwarmend om
alle vrijwilligers actief in de
verschillende activiteiten van het
OCMW-Zaventem te leren kennen.
Zij verdienen een welgemeende
dankbetuiging. Ik hoop dat zij deze
inzet verder kunnen doorzetten en
hierdoor anderen motiveren om
aan deze hulpverlening mee
te werken.”

TOEKIJKEN OP EENVORMIG
TAALBELEID

Meer en meer worden lokale
besturen geconfronteerd met een
sterk verhoogde instroom van
nieuwkomers. Meer dan een kwart
van de bevolking in de Vlaamse

Rand rond Brussel is van vreemde
herkomst. Dit heeft gevolgen voor
de dienstverlening. Er is nood aan
één gemeenschappelijke taalvisie.
Eenvormig taalbeleid kan concrete
handvaten aanreiken om zowel de
taalwetgeving te volgen als klantvriendelijk te zijn.
In 2012 werd reeds een taalbeleidsplan uitgewerkt voor de Sociale
Dienst van het OCMW. OCMWvoorzitter Roger Artois engageerde
zich om in een werkgroep samen
met de gemeente aan een opfrissing van dit taalbeleid te werken.
Zo kunnen gemeente en OCMW
vanuit een gedeelde visie een taalbeleid uitwerken.

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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