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Zaterdag 12 december was het weer 
zover. Met onze N-VA-bestuursleden 
trotseerden we de winterkou om met 
een nieuwe car-washactie geld in te 
zamelen voor Music for Life.

Verleden jaar ging de opbrengst (262 
euro) naar onderzoek voor weesziek-
ten. Dat zijn minder bekende ziekten 
die een aantal mensen treffen. Dank-
zij dit schitterend resultaat beslisten 
we onmiddellijk om onze actie dit jaar 
te herhalen. 

Voorzien van een warme jas en 
gewapend met emmers, sponzen en 
zeemvellen, konden we opnieuw tal 
van wagens proper wassen. Nu gaat 
de opbrengst naar ‘Bednet’. Bednet 
steunt langdurig zieke kinderen, zodat 
die van op hun ziekbed de lessen 
digitaal kunnen bijwonen. 

Bij het ter perse gaan van het artikel 
was de opbrengst, die integraal 
gestort wordt aan Music for Life nog 
niet bekend. U verneemt dit in ons 
volgend blaadje.

N-VA HOREBEKE

STEUNT MUSIC 

FOR LIFE!

Halfweg de legislatuur
Ondertussen is het meer dan drie jaar 
geleden dat we naar de stembus trok-
ken om ons lokale bestuur te kiezen. 
Tijd voor een korte terugblik en vooral 
een kijk naar de toekomst.

In de aanloop naar de verkiezingen 
hebben we onze afdeling opgericht. 
Ondertussen hebben we het grootste 
aantal leden per 1 000 inwoners van het 
arrondissement Aalst/Oudenaarde. We 
groeien trouwens nog altijd. Verleden 
maand kwamen er opnieuw leden bij.

We beperken ons werk niet tot de ge-
meenteraad alleen. Ook daarbuiten kon-
den we mooie dingen realiseren. Ieder 
jaar opnieuw springt onze stookolieactie 
in het oog. Ook Music for Life kan op 
onze steun rekenen.

In de gemeenteraad (Katelijn en Dieter) 
en in de OCMW-raad (An), doen we er 
alles aan om stap-voor-stap goede veran-
deringen in Horebeke te verwezenlijken. 

ZICHTBARE RESULTATEN
Dankzij onze volgehouden impulsen zijn 
de resultaten zichtbaar: de gemeentelijke 
website wordt regelmatig voorzien van 
nieuwe info, u kunt zich online registre-
ren om de agenda van de gemeenteraden 
gratis toegestuurd te krijgen, de school-
bus voor de kleuters kreeg een veiliger 
parkeerplaats en vooral ons verkiezings-
thema ‘een speelplein voor Horebeke’ 
werd gerealiseerd.

BLIJVEN IJVEREN

We zullen blijven ijveren om het bestuur 
transparanter te maken. Zo vroegen 
we op de laatste gemeenteraad om de 
verplichte controlecommissie op te 
richten (zie artikel in dit blad). We blijven 
er ook op hameren dat onze vragen en 
de vragen van alle inwoners duidelijk 
beantwoord worden. Daar waar nodig 
brengen we argumenten aan om onze 
infrastructuur te verbeteren, denk maar 
aan de brandveiligheid van het O.C. 
Arcadia.

Kortom, vanuit de oppositie proberen we 
met heel veel engagement voor onze ge-
meente en voor onze inwoners Horebeke 
beter te maken. Dat zullen we blijven 
doen, voor u en samen met u.

Wij wensen u allen een prettig en goed 
eindejaar! Dat 2016 voor ons allen een 
goed jaar mag worden.

Het bestuur van N-VA Horebeke
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Een deel van het gemeentelijk 
beleid wordt uitbesteed aan inter-
communales, of intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. Het is 
dan ook noodzakelijk dat de lokale 
politiek – ook de oppositie – de 
werking daarvan kan controleren. 
De wet voorziet dan ook in een 
gemeentelijke commissie die toe-
ziet op die werking. Behalve dan 
in Horebeke, blijkbaar. Hier is van 
zo’n commissie geen sprake.

Onze gemeente is lid van heel wat 
intercommunales zoals van Gas-

elwest; FIGGA (financieringsver-
eniging voor de gemeenten van Gas-
elwest); IVLA (afvalbeheer Vlaamse 
Ardennen); Kringwinkel Vlaamse 
Ardennen; MEDOV (Medisch 
O-Vlaanderen); RLVA (Regionaal 
Landschap Vlaamse Ardennen; 
SOLVA; TMVW en nog veel meer.

Tijdens de gemeenteraad van 27 
oktober moest een nieuwe verte-
genwoordiger verkozen worden die 
Horebeke zal vertegenwoordigen bij 
SOLVA (intergemeentelijk samen-
werkingsverband voor ruimtelijke 

ordening en socio-economische 
expansie). Omdat er geen commis-
sie is, hebben we met onze fractie 
geweigerd te stemmen. 

We hebben het bestuur gevraagd 
om eerst de verplichte commissie 
op te richten. Nu rekenen we erop 
dat het college van burgemeester 
en schepenen ons hierin volgt. Het 
is immers cruciaal dat de belangen 
van Horebeke terdege behartigd 
worden. 

De weerzinwekkende aanslagen in Parijs van 13 no-
vember brachten een schokgolf door Europa. ‘Waren 
er ook terroristen met de vluchtelingenstroom Europa 
binnengekomen?’, is een vraag die velen terecht stel-
len.

Ook wij vragen ons af wat de vluchtelingenproblema-
tiek zal inhouden voor Horebeke. Als er vluchtelingen 
komen, hoe gaan we daar dan mee om? 

Joris Nachtergaele, N-VA-OCMW-voorzitter in Maar-
kedal, haalde het nationale nieuws nadat hij de asiel-
zoekers een zinnige tijdsbesteding wil aanbieden door 
hen te laten meewerken in de gemeente. Wij vinden 
dit een heel zinvol voorstel! Kan dat ook in Horebeke?

Vandaag is er hier plaats voor vijf vrouwelijke vluch-
telingen in de woningen van de vroege Rijkswacht-
kazerne. Er zijn geen andere locaties voorzien. Het 
gemeentebestuur heeft ons nog niet laten weten of er 
mensen bij komen.

Omdat we meer inzicht hierover 
willen, hebben we staatssecreta-
ris Theo Francken, bevoegd voor 
Asiel en Migratie, gevraagd om 
ons beter te informeren. Op 25 
februari komt Theo Francken naar 
Horebeke voor een gespreksavond 
in zaal de Kroon om 20 uur. Het is 
een organisatie van N-VA Vlaamse 
Ardennen.

Ongetwijfeld zal de informatie en 
de visie die door de secretaris in 
de regering ontwikkeld werd ook 
nuttig zijn voor ons allen en kan 
onze gemeente er haar beleid op 
afstemmen. Van harte welkom.

www.n-va.be/horebeke horebeke@n-va.be

Horebeekse  
middenstand 
loopt subsidie mis
Iedere Oost-Vlaamse gemeente kon 
dit jaar opnieuw een subsidie krij-
gen van de provincie. Ook lokale 
handelsverenigingen konden steun 
krijgen. Voor Horebeke is er niets 
voorzien.

Verleden jaar haalde Oudenaarde 
een subsidie van 11 314,05 euro bin-
nen. Horebeke gaf de ‘Horebeekse 
Geschenkbon’ uit en kreeg hiervoor 
een subsidie van 320 euro In verhou-
ding is dit minder dan de helft van 
wat Oudenaarde kreeg. Half oktober 
waren er 26 bonnen uitgegeven.

De drukkosten van de geschenkbon 
bedroegen 802,23 euro. De subsidie 
van 320 euro was onvoldoende werd 
ons nog gemeld. 802,23 euro lijkt ons 
veel geld voor wat stickers en bon-
nen.

Op 16 augustus hebben wij bij het 
gemeentebestuur de vraag ingediend 
of Horebeke opnieuw een subsidie-
aanvraag zou indienen. Op 6 oktober 
antwoordde schepen Blommaert 
dat ons bestuur dit jaar geen project 
indient. Wij betreuren dit. Het is een 
gemiste kans! 

De N-VA had nochtans een aantal 
waardevolle ideeën waarmee Hore-
beke een mooie subsidie kon binnen-
halen. Het is immers belangrijk dat 
het lokaal bestuur de middenstand 

ondersteunt. De plaatselijke hande-
laars zijn een cruciale schakel in het 
sociale weefsel van een gemeente. 
Bovendien komt zo een actie ook 
de eigen consumenten en dus onze 
inwoners ten goede.

Hopelijk werkt het bestuur volgend 
jaar wel een idee uit. Wij werken hier 
graag aan mee zodat er een goed 
project ingediend kan worden dat 
een ruime sub- sidie 
kan opleve-
ren.

De gemeenten zorgen voor de financiële vergoe-
ding van de kerkfabrieken. Hiervoor maakt de 
kerkfabriek een budget op dat voorgelegd wordt 
aan de gemeenteraad. Over de budgetten van 
St-Cornelius en O.L.V.H. St-Maria werd op 27/10 
gestemd.

De kerkfabriek van St-Cornelius krijgt 5 669,46 euro 
voor haar werking, die van OLVH St. Maria een toe-
lage van 10 466,77 euro voor haar werking en 29 566 
euro investeringstoelage. 

Omdat we eerst een dialoog wensten op te zetten met 
de kerkelijke overheid (de pastoor, de deken) over de 
werking van onze kerk, hebben wij ons onthouden 
van de stemming.

ABRUPTE SLUITING
Sinds zijn aanstelling in augustus ll. heeft E.H. 
P. Derden de O.L.V. Hemelvaartkerk gesloten. De 
werkdruk voor de pastoor is heel hoog. Hij heeft 19 
parochies onder zich. De sluiting was echter abrupt, 
vooral omdat de kerk in St-Kornelius ook al gesloten 
was. Veel inwoners betreuren deze nieuwe sluiting.

Wij vragen ons dan ook af het mogelijk zou zijn een 
compromis uit te werken, waardoor er bijvoorbeeld 
maandelijks een misviering zou kunnen plaats-

vinden. Daarom hebben wij het gemeentebestuur 
opgeroepen om in dialoog te geen met de kerkelijke 
overheid. 

Volgens het bestuur is ons standpunt in strijd met de 
scheiding van kerk en staat. Wij vinden van niet. Wij 
laten ons immers niet leiden door enige religieuze of 
filosofische overtuiging. Ons standpunt komt vanuit 
onze overtuiging om ten dienste te staan van alle 
Horebekenaren. Heel wat Horebekenaren zouden het 
waarderen als er opnieuw regelmatiger een misvie-
ring zou kunnen plaatsvinden in Horebeke.

Opkomen voor Horebeke

Asiel in Horebeke?

4de groepsaankoop stookolie: net geen record!
Bestelde hoeveelheid   : 75.000 liter

Bestellingen < 2.000 l  : 70,00 euro profijt

Bestellingen > 2.000 l  : 87.40 euro profijt 

Totale besparing  : meer dan 3.400 euro

N-VA wil dialoog met kerkfabrieken over extra vieringen

Staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie Theo Francken komt 
op 25 februari naar Horebeke 
voor een gespreksvond.




