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Beste 
Bevernaars,

Eerst en vooral wensen de mandatarissen 
van Open voor de Mens alle burgers 
van Bever een spetterend, succesvol 
en gezond 2017. Met onze nieuwsbrief 
wensen wij jullie zoals gewoonlijk op 
de hoogte te houden van de politieke 
en bestuur gerelateerde activiteiten in 
onze pittoreske gemeente. We doen dit 
zo beknopt mogelijk, maar we nodigen 
iedereen uit om contact op te nemen met 
onze mandatarissen indien zij of hij over 
een of meerdere topics extra informatie 
wenst of nuttige suggesties wil doen.
Wij wensen u alvast veel leesgenot!

Ook dit jaar weer haalden we met 
slechts 7 op 10 gemeenteraden niet de 
door het gemeentedecreet verplichte 
aantal. 

De verslagen van het schepencollege 
worden ons bovendien zeer laattijdig 
bezorgd. Gelukkig bereidt onze fractie de 
agendapunten heel goed voor. Dikwijls 
informeren we naar actuele punten 
waarvan we nadien merken dat ze op 
het schepencollege al aan bod geweest 
waren. We stellen eveneens regelmatig 
vast dat er onzorgvuldig met cijfers en 
data omgesprongen wordt: verkeerde 
berekeningen, laattijdig bezorgde 
uitnodigingen, ontbrekende of verkeerde 
bijlagen komen regelmatig voor. Recent 
werd bijvoorbeeld het agendapunt voor 
de vacature van schooldirecteur nog 

verdaagd omdat er juridische fouten 
ingeslopen waren.

Tot onze ontsteltenis merken we dat 
sommige gemeenteraadsleden van de 
meerderheid pas tijdens de vergadering 
die tekortkomingen vaststellen of pas 
dan vernemen dat het college al weken 
voordien beleidsbeslissingen nam zonder 
hen en ons daarover aan te spreken.

Informeert het schepencollege 
de raadsleden van haar 
CD&V-meerderheid dan niet ? 
Maken zij hun huiswerk nooit en 
komen ze alleen maar om ja te 
stemmen?
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Jaarlijks moet de gemeentekas een 
bijdrage betalen om het OCMW-budget 
in evenwicht te brengen. Wat we de 
werkingsbijdrage noemen. Dit is niet 
abnormaal en is het geval in zowat 
alle gemeenten. Wat opvallend is voor 
onze gemeente is dat dit bedrag steeds 
hoger wordt: van € 295.000 in 2014 
naar €  405.000 in 2019. 

Meer zelfs : wanneer men deze bijdrage 
vergelijkt met het totaal van de jaarlijkse 
uitgaven van het OCMW, dan stelt men 
daar ook een stelselmatige verhoging 
vast : van 32 % in 2014 naar 40 % in 
2017, 2018 en 2019.

Voor het boekjaar 2016 werd er een 
lening voorzien van €  160.000 terwijl er 
enkel een investering gepland was van 
amper €  6.537 ! Deze lening diende als 
een soort van “overbruggingskrediet” 
wegens een gebrek aan beschikbare 
middelen !
In de jaren ‘17, ‘18 en ‘19 zijn geen 
investeringen meer gepland?? Is dit een 
realistisch plan?

Het OCMW budget - 
Stand van zaken

04

05

Onze voorspelling: het OCMW zit op zijn 
tandvlees en er is dringend actie nodig !

Momenteel is er voldoende om de 
lopende werkingsuitgaven te financieren, 
maar er zijn geen investeringsuitgaven 
meer voorzien ; dit zou trouwens ook niet 
kunnen zonder een gevoelige verhoging 
van de bijdrage van de gemeente of een 
drastisch snijden in de werkingsuitgaven.

 
Vandaar onze “dringende vraag”:

Als minderheidspartij in het OCMW 
hebben wij het niet voor het zeggen, 
dus aub mijnheer de  Voorzitter, doe er 
wat aan samen met uw partij, samen 
met ons !

OCMW Meerjarenplan 2014-2019

In de doelstellingennota van het 
Meerjarenplan geeft de meerderheid een 
stand van zaken i.v.m. de realisatie van de 
verschillende actieplannen.

Hier valt weinig positiefs te noteren : 
behalve de renovatie van de zolder boven 
de voetbalvestiaires (omgevormd tot 
doorgangswoning dankzij de subsidie 
van de Nationale Loterij) en het inkomsas 
in het Sterretje, wordt enkel verwezen 
naar de OCMW infobrochure die in Bever 
werd rondgedeeld zonder voorafgaand 
advies en medewerking van de voltallige 
OCMW-raad.

Van de volgende “Actieplannen” is niets 
in huis gekomen : ACT 3:vernieuwen 
van de daken van verschillende 
OCMW-woningen ; ACT 4 : woning Plaats 
6 renoveren ; ACT 5 : bijkomende sociale 
woongelegenheid aankopen. 

Bovendien is de realisatie van die plannen 
niet meer voorzien tijdens de resterende 
jaren van deze legislatuur, want er zijn 
zoals eerder vermeld geen investeringen 
gepland t/m 2019 !



Enquête in 
Het Nieuwsblad

Heeft u dat gelezen?
Ons college slaagde erin de 308ste plaats 
op 308 te behalen in de landelijke 
enquête over het gemeentebeleid ! 
Een jammerlijke prachtprestatie… 
Bever was zelfs de enige gebuisde 
gemeente met een gemiddelde van 4,3 
op 10. En neen, het ging niet altijd over 
centen en investeringen. We scoorden 
onder andere slecht in bereikbaarheid 
van de burgemeester, onthaal, 
digitale informatie, openbaarheid van 
bestuur, toegang voor mensen met 
beperkingen… Telkens informeerden we 

naar het waarom maar kregen we geen 
afdoend antwoord. Het was de schuld 
van de journalisten. Nooit een woord 
daarover in de gemeenteraadsverslagen. 
Of toch wel, die ene keer dat Bever 
een negen op tien haalde voor het 
onderhoud van het kerkhof ! En ook 
nog, Het Nieuwsblad weigerde ons 
commentaar te laten geven. De krant 
wou een realistische weergave van het 
gevoerde beleid, zonder nuanceringen. 
Pijnlijk natuurlijk !
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Café le Midi

De eerste zaak is gelegen op de Plaats 
en wordt open gehouden door Charly 
Belvaux. Je kan er iedere dag, behalve op 
dinsdag, terecht om ietsje te drinken en 
een spaghetti of croque-monsieur te eten.

Frituur Amuz

Johan Godaert is de andere ondernemer 
die in 2016 een nieuwe zaak startte: in zijn 
zaak op Akrenbos 78 kan je terecht voor 
lekkere frietjes en zelfbereide gerechten. 
De aangename sfeer en humor van Johan 
krijg je er gratis bij. 

Twee nieuwe zaken 
in Bever

In 2016 zagen twee nieuwe horecazaken het leven in Bever. Wij vinden dat heel goed 
nieuws: horecazaken zorgen ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en praten met 
elkaar. Zo houden ze een dorp levend:
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De tonnagebeperking: 
de ”landing” is eindelijk in zicht

Ons onophoudelijk aandringen 
werpt zijn vruchten af: tijdens de 
gemeenteraad van 25 oktober 
2016 werd het nieuw aanvullend 
politiereglement, dat nodig 
is voor de invoering van de 
tonnagebeperking, unaniem 
goedgekeurd. Hierdoor wordt een 
beperking tot 3,5 ton voor het 
hele Beverse grondgebied van 
kracht, behalve voor plaatselijk 
verkeer en lijnbussen.
Hiermee kan het Vlaamse gewest 
eindelijk aan de slag met de 
plaatsing van de verkeersborden. 
Volgens onze burgemeester zou 
dit tegen het einde van januari 
2017 moeten gerealiseerd zijn. 
Wait and see !

Noteer alvast de volgende 
data in uw agenda :

4 juni : 
Gepensioneerdenfeest

30 september/1 oktober : 
Eetfestijn 

Events in 2017
De Cornoillecache (tussen 
Romont en Torrezeel) is 
dringend aan herstelling toe !

??

De staat van onze buurtwegen 
vergt onze permanente aandacht
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In elke gemeente moeten ieder jaar een 
begroting en alle belastingheffingen 
ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd. Dit gebeurde ook 
in Bever tijdens de gemeenteraad van 
20 december ll.

Voor het dienstjaar 2017 worden de 
exploitatie-uitgaven – zeg maar: de 
uitgaven voor de dagelijkse werking 
van de gemeente – met inbegrip van 
de aflossing van de leningen, begroot 
op € 2.974.731,37 ; de ontvangsten 
worden geraamd op € 2.919.855,41. Het 
exploitatiebudget sluit aldus af met een 
negatief saldo van € -54.875,96.

De definitieve feestzaal: nog steeds een 
wazig project

In het investeringsbudget trekt vooral 
de definitieve feestzaal de aandacht; er 
wordt hiervoor € 450.000 uitgetrokken: 
€  20.000 voor plannen en studies 
(erelonen van architecten) en €  430.000 
voor het eigenlijke gebouw. Naast de 
feestzaal zijn er ook nog investeringen 
gepland in meubilair en informatica voor 
het onderwijs (€  25.000), software voor de 

1. De huisvuilbelasting: een forfaitaire 
aanslag van €  50 voor gezinnen en 
€  30 voor alleenstaanden. Wij huldigen 
het principe “de vervuiler betaalt” en 
we hebben bijgevolg deze forfaitaire 
belasting niet goedgekeurd.

2. De belasting op de tweede verblijven : 
€  990

3. De belasting op rijwielen met 
hulpmotor en pleziervaartuigen en 
-bootjes 

4. De onroerende voorheffing (1700 
opcentiemen). Bever heeft de hoogste 
opcentiemen in Vlaams-Brabant; 
bovendien werden die opcentiemen in 
2014 nog eens verhoogd van 1600 naar 
1700. Wij pleiten voor een realistische 
fiscaliteit die gelijke tred houdt met die 
van naburige plattelandsgemeenten. 
Het gemiddelde aantal opcentiemen 
in de kleine agrarische gemeenten in 
Vlaanderen bedraagt slechts 1421. 
We hebben deze belasting dus niet 
goedgekeurd.

5. De aanvullende belasting op de 
personenbelasting (8 %). Deze 
belasting werd in 2014 eveneens 
verhoogd van 7,5 naar 8 %. De 
gemiddelde aanslagvoet in de kleine 

agrarische gemeenten in Vlaanderen 
bedraagt slechts 7,6 %. Om dezelfde 
reden als sub 4 hebben we deze 
belasting niet goedgekeurd. 

6. De belasting op de afgifte van 
administratieve documenten

7. De belasting op restafvalzakken en 
PMD-zakken (€  25 rol huisvuil; 3,10 € 
rol PMD)

8. De belasting op het plaatsen van 
restafvalcontainers (€  1.500 wekelijks; 
€  750 tweewekelijks)

9. De belasting op het gebruik van de 
groencontainer door zelfstandigen in 
tuinaanleg en -onderhoud (€  250 voor 
een 50-beurtenkaart)

10. De belasting op masten, pylonen en 
andere verticale draagconstructies 
(€  2.500 per mast,…)

11. De belasting op de huis-aan-huis 
verspreiding van reclamedrukwerk

12. De belasting op de inname van het 
openbaar domein (€  5 per dag per 
parkeerplaats)

13. Bovendien ontvangt de gemeente 
ook nog één tiende van de 
verkeersbelasting die door de inwoners 
van Bever aan het Vlaamse gewest 
wordt betaald. 

administratie (€  9.000), een veegmachine/
borstel en andere uitrusting voor de 
dienst openbare werken (€  20.000) en 
speeltoestellen voor de speelplaats in 
Bever-Centrum (€  10.000).

De uitgaven voor de definitieve 
feestzaal zullen gefinancierd worden 
via het Plattelandsfonds (€  217.800) 
en voor het overige door een lening. 
Bij de behandeling van dit punt op de 
Gemeenteraad kon het Schepencollege 
bitter weinig uitleg geven en kon het geen 
enkel plan voorleggen. Bovendien zijn de 
omwonenden ook nog helemaal niet op 
de hoogte gebracht. Wij verwachten dat 
het schepencollege niet dezelfde fouten 
als bij de voorlopige feestzaal in Akrenbos 
zal maken. Het college vroeg dus als het 
ware een blanco cheque aan de raad. Wij 
zijn niet gewoon om “katten in zakken te 
kopen” en we hebben het budget dus niet 
goedgekeurd.

Gemeentebelastingen

Samen met het budget worden 
jaarlijks ook de verschillende 
gemeentebelastingen ter stemming 
voorgelegd. Dit is de toepassing van het 
welbekende democratische principe 
”no taxation without representation”: de 
belastingen kunnen slechts geïnd worden 
indien ze door een meerderheid van de 
raadsleden (de vertegenwoordigers van 
het volk) worden goedgekeurd.

Budget 2017 en 
gemeentelijke fiscaliteit
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De belastingen vormen het leeuwendeel 
(56 %) van de ontvangsten van de 
gemeente; de overige ontvangsten komen 
voornamelijk uit het Gemeentefonds, 
aangevuld met allerlei subsidies. 

Hebben jullie er een idee van hoeveel de 
gemeentebelastingen in Bever bedragen 
en waarop ze zoal worden geheven? 
Zie hier:



Mandatarissen 
Gemeenteraad

Henk Verhofstadt
Kerkhove 42A
henk.verhofstadt@gmail.com 
054 58 78 92

Ghislain Vandercapellen
Commijn 30
ghislainvandercapellen47@hotmail.com
054 58 03 50 of 0485 91 92 92

Werner Godfroid
Broeck 22
werner.godfroid@telenet.be
0475 36 22 18

Marie-Elise Vanderkelen
Kerkhove 26
marie-elise.vanderkelen@skynet.be
0475 25 71 56

Sabine Vermassen
Plaats 9
sabine.vermassen@telenet.be
054 58 89 35
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Mandatarissen 
OCMW

Sophie Peremans
Commijn 32A
sophieperemans@gmail.com
054 58 76 25

Yvo Reygaerts
Kerkhove 19
yvoreygaerts@telenet.be
0475 56 90 55

Myrianne Vandendriesche
Kerkhove 40
myriammvd@hotmail.com
0476 99 69 51

PWA mandataris

Rudi Geuens
Pontembeek 17
rudy.geuens@skynet.be
0486 03 91 94

Cathy Van Damme
Broeck 17B
cathy.vandamme@hotmail.com
0495 10 30 94
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Anne-Marie 
Heremans

1954 – 2016
Tijdens het weekend van ons eetfestijn 
bereikte ons het droevige nieuws over 
het plotse overlijden van Anne-Marie 
Heremans. Zij was getrouwd met Johan 
Gelaude en was reeds meer dan dertig 
jaar lid van de Open Vld afdeling van 
Bever. Anne-Marie was een zeer actieve 
persoonlijkheid in onze vereniging. 
Zij was een bezige bij die met veel 
inzet meewerkte aan de organisatie 
van ons jaarlijks eetfestijn. Ook haar 
sociale bewogenheid werd enorm 
geapprecieerd; zij kon haar sociaal 
engagement heel goed combineren met 
de zorg voor haar moeder, haar kinderen 
en kleinkinderen.

In memoriam
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Anne-Marie 
Heremans 1954 – 2016

Au cours du week-end de notre festin, 
nous apprîmes le décès inopiné d’Anne-
Marie Heremans. Elle était l’épouse de 
Johan Gelaude et était membre de la 
section locale de l’Open Vld depuis 
plus de trente ans. Anne-Marie était 
une personnalité très active dans 
notre association. Elle s’investissait 
particulièrement dans l’organisation de 
notre festin annuel. Son engagement 
dans la vie associative était unanimement 
apprécié et elle savait combiner cet 
engagement avec l’attention qu’elle 
portait à sa mère, ses enfants et ses petits-
enfants.

In memoriam
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