V.U. : Henk Verhofstadt - juni 2016

informeert Bever

Voorwoord
Naar goede gewoonte brengt Open
voor de Mens de Beverse burger op de
hoogte van wat er in Bever gebeurt op
bestuurlijk vlak. Maar zelfs voor onze
gemeente- en OCMW-raadsleden is
het niet eenvoudig om van alles op de
hoogte te zijn en te blijven. Nagenoeg
alles wordt immers beslist door het
schepencollege (waar Open voor de
Mens niet in vertegenwoordigd is) en
de verslagen van die colleges krijgen we
met heel wat vertraging…
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We zijn al in de helft van 2016 en we
hebben nog maar 3 gemeenteraden en
3 OCMW-raden gehad. Wettelijk gezien
moeten er 10 raden per jaar zijn. We
zijn akkoord dat er geen raad moet zijn
als er onvoldoende agendapunten zijn
(dit kost geld aan zitpenningen) maar 3
gemeente- en 3 OCMW-raden op een half
jaar tijd is echt wel bitter weinig.
Toch brengen we in deze nieuwsbrief
een aantal zaken onder de aandacht,
die de Bevernaar na aan het hart liggen
zoals de heraanleg van de Plaats en onze
bekommernis voor de verkeersveiligheid.
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Bij deze doen we ook een oproep
aan iedereen die zich kan vinden in
het project van Open voor de Mens
om zich te melden bij één van onze
mandatarissen en samen met hen te
ijveren voor een beter Bevers beleid.
Hun contactgegevens leest u in deze
nieuwsbrief.
Iedereen is welkom!

Wie beslist in Bever ?
Voor de burgers die niet rechtstreeks
betrokken zijn bij het gemeentebeleid
is het niet altijd eenvoudig om uit te
maken wie over de beslissingsmacht in
een gemeente beschikt. In onze vorige
nieuwsbrief van december 2015 gaven
we aan hoe de bevoegdheden tussen de
gemeenteraad (GR) en het college van
burgemeester en schepenen (CBS) zijn
verdeeld.
De GR is samengesteld uit de 11
gemeenteraadsleden die in 2012 werden
verkozen: 6 CD&V-ers en 5 leden van
Open voor de Mens. Het CBS wordt
gevormd door de meerderheid van
de GR en is uitsluitend samengesteld
uit CD&V-ers: de burgemeester en 3
schepenen.
De GR is het opperste orgaan in de
gemeente: zijn belangrijkste macht is de
jaarlijkse goedkeuring van het budget.
Dit budget bepaalt de middelen die
aan het CBS worden toegekend om de
geplande investeringen en het dagelijks
bestuur uit te voeren. De beslissingen in
de gemeenteraad worden genomen door
te stemmen en dus kunnen de CD&V-ers
altijd de beslissingen nemen aangezien
zij de nipte meerderheid hebben van de
gemeenteraadsleden (nl. 6 op 11). De GR
heeft geen uitvoerende macht: die is in
handen van het CBS.
In de praktijk is het zo dat het CBS over
veel daadwerkelijke macht beschikt,
zoals de aanwerving en bevordering
van personeel, de afgifte van bouw- en

verkavelingsvergunningen, de bestelling
van wegeniswerken en goederen, de
keuze van de wegen die al dan niet
worden hersteld... ; allemaal macht in
handen van één enkele partij.
Bovendien heeft de CD&V-meerderheid in
Bever de gewoonte om aan de GR slechts
de wettelijk vereiste zaken voor te leggen.
Open voor de Mens wordt niet betrokken
bij de voorbereiding van belangrijke
dossiers. Nochtans vertegenwoordigen
wij ook een groot deel van de bevolking
met onze 5 verkozenen. Sommige zaken
vernemen wij slechts via de media:
zo lazen wij onlangs in een interview
van de burgemeester dat het CBS zich
bezint over de problematiek van de
eventuele fusie met andere gemeenten.
Nochtans is dit een materie die onder
de bevoegdheid van de GR valt ! Van
inspraak en participatie is er tot hiertoe
weinig sprake.
Dit noopt er ons toe om op de GR veel
vragen en opmerkingen te formuleren.
Het gebeurt vaak dat de behandeling van
de suggesties en de vragen die Open voor
de Mens ter zitting van de GR voorlegt,
meer tijd in beslag neemt dan de punten
die op de eigenlijke agenda van de GR
staan ! Dit is de enige manier om onze
stem te laten horen.
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Tonnagebeperking
op de N263
Al lang zorgt het zware vrachtverkeer
voor problemen op de Plaats, voor
namelijk in de trechter van de N263, ter
hoogte van het postkantoor. In de loop
van 2011 werd daar een test uitgevoerd
met het plaatsen van verkeerslichten
en de invoering van afwisselend
verkeer. Deze test werd als zeer negatief
geëvalueerd en er werd beslist om als
alternatief een tonnagebeperking in te
voeren op de N263 vanaf de autoweg A8
in Bassilly tot Viane.
Na veel overleg, gepalaver en
vergaderingen allerhande van
het Schepencollege met politie,
Agentschap Wegen en verkeer (AWV),
naburige gemeenten, enz. keurde de
gemeenteraad, na lang aandringen van
Open voor de Mens, op 25 november
2014, unaniem een politiereglement
goed waarbij de tonnagebeperking werd
ingevoerd. De gemeenteraad van Silly
nam toen eenzelfde beslissing.
Het Waalse gewest plaatste reeds
in de zomer van 2015 de nodige
verkeersborden op haar grondgebied.
Deze borden werden echter op
verzoek van onze burgemeester weer
weggenomen omdat het Vlaamse
gewest nog niet klaar was voor de
plaatsing van dezelfde borden. Nu,
5 jaar na de principiële beslissing en
anderhalf jaar na de goedkeuring van de
politiereglementen in de gemeenteraad is
de tonnagebeperking er nog
steeds niet.
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Het eindeloze wachten beu dienden
wij op 13 november 2015 een klacht
in bij de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant. De gouverneur liet ons
op 18 maart 2016 weten dat het AWV
klaar staat om de tonnagebeperking
op het terrein te implementeren, maar
eerst moet de Beverse gemeenteraad
nog een aanvullend politiereglement
goedkeuren. Op de gemeenteraad van
23 maart ll. vroegen wij dan ook aan
de burgemeester om dat aanvullend
reglement klaar te maken, zodat het op
de volgende gemeenteraad zou kunnen
worden goedgekeurd. IJdele hoop, op
de gemeenteraad van 31 mei geen witte
rook, geen reglement !
Wel de plechtige belofte van de
burgemeester dat het op de volgende
gemeenteraad zou gebeuren ...
Het wordt nu superdringend : het verkeer
van zware vrachtwagens is trouwens
nog toegenomen op de N263 sinds de
invoering van de kilometerheffing.

Maken we samen van de Plaats
in Bever een aangename plek ?

Wie Bever binnen rijdt komt terecht
op een saaie asfaltvlakte met weinig
groen. Er zijn een paar mooie zaken
die getuigen van een fraai verleden: de
geklasseerde kerk, de roepsteen, het
geklasseerde oorlogsmonument, het
heksenbeeld en een tiental huizen die
zijn opgenomen in de inventaris van het
Vlaams onroerend erfgoed … maar die
mooie zaken gaan verloren in een chaos
van doorgaand verkeer en kris kras door
elkaar geparkeerde wagens.
Wij willen werk maken van een
vernieuwde Plaats en geven daarbij
graag inspraak aan jullie, de bewoners
van Bever: Wat met het doorgaand
verkeer, kan een rond punt of is een
verschuiving van de verkeersas
veiliger, wat met parkeergelegenheid,
rusthoekjes, bestrating, verlichting,
aanleg van groen en bomen, terrasjes,
fietsstalling en oplaadpunt? Behouden
we ruimte voor leuke dorpsfeesten en
andere evenementen?
Droom, denk na, wees innovatief en geef
ons je ideeën door. Samen duwen we aan
de kar. Al te lang bleef de aanpak van de
Plaats een slapend dossier en een lege
belofte.
Bezorg of mail je ideeën aan Henk,
Ghislain, Marie-Elise, Sabine of Werner.
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Zebrapaden
Voor de aanleg van de zebrapaden aan
het belangrijke kruispunt beneden de
Plaats is er wel goed nieuws. U weet
dat Open voor de Mens verschillende
maal heeft aangedrongen op de
aanleg van zebrapaden aan het
gevaarlijkste kruispunt in onze
gemeente. Welnu, die zouden nog
voor het aanstaande bouwverlof
worden aangelegd !

Hoe rechtlijnig is
onze meerderheid ?
Zoals elke aandachtige lezer, Tv-kijker
of luisteraar dikwijls opmerkt, komt
onze burgemeester met regelmaat in
de pers. Daarbij schuwt hij geen boude
uitspraken. Dan weer wonen er IS-strijders
in onze gemeente, later heeft hij ervan
gehoord… asielzoekers komen niet graag
naar onze gemeente maar we staan klaar
om hen met open armen te ontvangen.
Kort daarna wordt die uitspraak weerlegd
en moet eerst het spreidingsplan van
de overheid klaar zijn… Enkele weken
geleden was er geen sprake van een fusie
met andere gemeenten, nu wordt er
onderzocht wat kan en niet kan…
Altijd is het de schuld van de pers.
Journalisten verdraaien uitspraken of
rukken woorden uit de context of vragen
naar een (te) snel antwoord op een al te
moeilijk moment.
En neen, Bever hangt als enige Vlaamse
gemeente ook de regenboogvlag niet uit.
Want het bestuur is verdraagzaam voor
iedereen. Onze meerderheid is echter niet

zo verdraagzaam als ze laat uitschijnen.
”Çavaria heeft hen nooit gecontacteerd”,
beweerden ze op de gemeenteraad. Een
grove leugen was dat! En dat we tijdens
deze legislatuur al klacht neerlegden
tegen een homofoob gemeenteraadslid
omdat hij openlijk weigerde de hand te
schudden van een lid van de OCMW-raad
hebben we eerder nooit onder de
publieke aandacht gebracht. We hadden
het misschien beter wel gedaan.
We merken ook op dat we met regelmaat
slechte resultaten behalen als het gaat
over bijvoorbeeld onthaal, communicatie
via mail, e-loket en tal van andere
krantenonderzoeken. Telkens krijgen we
nadien te horen dat het niet gevraagd
werd, of fout geciteerd of… Dat daarbij
in onze omliggende gemeenten met
regelmaat goed gescoord wordt is
wellicht ook de fout van de pers.
Wist je…
Sommige verkozenen hebben
er blijkbaar geen moeite mee
een loopje met de waarheid
te nemen. Zo vermeldt een
gemeenteraadslid van de
meerderheid op Facebook
dat hij bij een defect aan het
elektriciteitsnet persoonlijk
Eandis gecontacteerd heeft en
er naar een oplossing wordt
gezocht…Tja, elke burger
kan dat en dat hebben er ook
meerdere gedaan !
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OCMW

Alle OCMW-raadsleden van Open
voor de Mens staan ter uwer
beschikking indien u vragen heeft
over sociale hulpverlening of
tussenkomst.

Yvo Reygaerts

yvoreygaerts@telenet.be

0475 56 90 55

Sophie Peremans

sophieperemans@gmail.com 054 58 76 25

Cathy Van Damme

cathy.vandamme@telenet.be 0495 10 30 94

Rudi Geuens

rudy.geuens@skynet.be

0486 03 91 94
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Wateroverlast in
Bever
De nacht van 7 juni 2016 was dramatisch.
De wateroverlast was ongezien. De
oververzadigde bodem kon de zware
regenval niet meer verwerken. Iedereen
deed wat kon om de schade te beperken.
De solidariteit onder de mensen was groot
en ook de werkmannen en -vrouwen van
de gemeente verdienen een pluim voor
hun hulpvaardigheid en beschikbaarheid
op late uren. De brandweerpost van
Tollembeek toonde dubbel en dik wat hij
waard is.
Hadden we dit kunnen voorkomen ?
Gezien de uitzonderlijke regenval wellicht
niet. Maar de ernst van de overstromingen
had zeker minder erg geweest met goed
uitgebaggerde en ruime grachten en met
een burgemeester die luisterde naar de
wensen van de brandweer... :
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• De grachten: In de pers verscheen eind
mei reeds een artikel over wateroverlast
op het gehucht Puydt. Twee omwonen
den hadden zelf de koe bij de horens
gevat om een verstopte gracht en
greppels te reinigen. Open voor de Mens
had reeds tijdens de gemeenteraad
van 27 oktober 2015 de aandacht van
de schepen van openbare werken
getrokken over het feit dat de grachten
slechts sporadisch worden uitgelegd...
Intussen zijn vele grachten overwoekerd
met aarde en gras en wordt de afvoer
van hemelwater sterk gehinderd. Met
de juiste aandacht en een degelijke
planning vooraf hadden we de ramp niet
kunnen voorkomen. Dat klopt. Maar we
zouden wellicht van het ergste gespaard
gebleven zijn.

• We stellen ons ook vragen bij de
uitvoering van het gemeentelijk
rampenplan. De schepen van openbare
werken gaf expliciet de toelating aan de
brandweer om het gemeentepersoneel
en het machinepark ten volle in te
zetten. Maar toen de brandweer dan
vroeg om de graafmachine te gebruiken
voor het verlagen van een aantal bermen
waardoor de weides konden vollopen
en de waterdruk op de huizen zou
verminderen, weigerde de burgemeester.
De graafmachine zou pas de volgende
dag worden ingezet… wanneer het te
laat is. Het gemeentepersoneel stond
nochtans klaar om de machine te gaan
halen en te bedienen. Ze hebben dan
maar met de hand ingesprongen.

Positief is wel dat het college, na een
oproep op Facebook van een getroffen
inwoner, inging op de vraag om een
extra ophaalronde van afval en getroffen
huisraad te voorzien.
Minder positief vinden we dat de
gemeente niet heeft voorzien in eten en
drank voor de vele hulpverleners van de
brandweer en het gemeentepersoneel
die de hele avond en nacht hebben
doorgewerkt.
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Mandatarissen
Gemeenteraad

Henk Verhofstadt

Marie-Elise Vanderkelen

Werner Godfroid

Ghislain Vandercapellen

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

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

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

Commijn 30
ghislainvandercapellen47@hotmail.com
054 58 03 50

Sabine Vermassen

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

Yvo Reygaerts

Cathy Van Damme

Sophie Peremans

Rudi Geuens

Kerkhove 19
yvoreygaerts@telenet.be
0475 56 90 55

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

Broeck 17B
cathy.vandamme@telenet.be
0495 10 30 94

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

PWA mandataris
Myrianne Vandendriesche
Kerkhove 40
myriammvd@hotmail.com
0476 99 69 51
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Gepensioneerdenfeest
We waren met 100 op 5 juni om samen een
gezellige namiddag door te brengen in
zaal Camargo. Open voor de Mens nodigde
de gepensioneerden van Bever uit op een
heerlijke maaltijd met tonijn gevulde perzik,
tomatensoep met balletjes, Orloffgebraad
met paddestoelen, kroketten en tot slot een
heerlijk stukje taart. Zes gelukkigen kregen
een geschenkmand met lekkers van het
Pajottenland.
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Noteer alvast deze twee dagen in uw agenda :

Zaterdag 1 en
zondag 2 oktober 2016
Eetfestijn van Open voor de Mens
in de parochiezaal van Viane

