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Belasting op zware motoren  
voortaan correct geïnd

Niet alleen de N-VA maar de hele  
oppositie was de afgelopen jaren kritisch 
voor de belasting op zware motoren. 
Enerzijds was deze belasting te hoog: 
Laakdal was de duurste gemeente in de 
Kempen. Anderzijds bleek dat enkel  
kleine ondernemingen gecontroleerd  
werden. Grote multinationals mochten  
op beide oren slapen.

Pas nadat wij dit aankaartten bij het 
schepencollege werden de multinationals 
alsnog aan een controle onderworpen. 
Hieruit bleek dat de gemeente jaarlijks 
900 000 euro belastingen te weinig had 
geïnd bij deze bedrijven. Op drie jaar tijd 
liep Laakdal zo maar eventjes 2,7 miljoen 
euro mis.

Dankzij onze sterke oppositie is deze  
belasting nu verlaagd met 30 procent. 
Maar omdat de gemeente nu zowel kmo’s 
als multinationals aan de belasting  
onderwerpt, levert het Laakdal wel  
400 000 euro extra inkomsten per jaar op.

Gemeente betaalt 150 000 euro te 
veel voor bouwgrond

Laakdal heeft twee krotwoningen aange-
kocht in het centrum van Groot-Vorst. De 
gemeente betaalde 400 euro per vierkante 
meter. Een wel erg hoge prijs. De N-VA 
nam de proef op de som en liet een aantal 
expertisebureaus een reële schatting 
maken. Zij concludeerden dat de grond 
tussen de 240 en 250 euro per vierkante 
meter waard is, oftewel 250 000 euro voor 
het hele perceel.  
 
Het schepencollege betaalde dus 150 000 
euro teveel. Deze flater kan de N-VA 
helaas niet meer rechtzetten. We dringen 
er wel op aan dat de meerderheid bij een 
volgende aankoop iets minder spilzuchtig 
omgaat met gemeentegeld.

 Jeroen Helsen en Paul Jacops,  
      gemeenteraadsleden

 De meerderheid springt niet altijd even doordacht om met 
gemeentelijk geld. Gelukkig houdt de N-VA een oogje in het zeil.

N-VA zet financiële blunders  
meerderheid recht (waar het nog kan)

Fons Verdonck: 
veertig jaar actief  
in de Laakdalse 
politiek

Veertig  jaar geleden kwam voor 
het eerst de gemeenteraad van 
de nieuwe fusiegemeente Laakdal 
samen, met 23 verkozenen uit 
Eindhout, Veerle en Vorst. Van die 
23 zetelt er slechts één raadslid 
al veertig jaar onafgebroken: Fons 
Verdonck.

De voorbije vier decennia zat 
Fons al aan alle kanten van de 
raadszaal. Hij was raadslid van de 
meerderheid, schepen, burge-
meester en nu oppositielid. 

Wellicht is Fons niet de enige die 
zo’n palmares kan voorleggen, 
maar er zijn waarschijnlijk meer 
honderdjarigen in Vlaanderen 
dan mensen zijn die veertig jaar 
onafgebroken in de gemeenteraad 
zetelen.

N-VA Laakdal wil Fons dan ook 
bedanken voor zijn jarenlange 
inzet. Op welke plaats Fons 
immers ook zat in de raadszaal, 
hij had steeds maar één doel voor 
ogen: het belang van de 
gemeente en haar inwoners.
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Er is al een tijdje erg veel onze-
kerheid over de brug over het 
Albertkanaal die de Langvoort 
in Klein-Vorst verbindt met 
Genelaar in Meerhout-Gestel. 
Daarom ging N-VA-raadslid 
Niels Vermeulen aankloppen 
bij minister van Mobiliteit Ben 
Weyts om het nut van de brug 
te bepleiten. Met succes. De 
minister liet weten dat de brug 
niet zou moeten verdwijnen. Er 
komt een volwaardige nieuwe 
brug met dezelfde functio-
naliteiten (dus niet enkel een 
fietsersbrug).

De brug waar onze (groot)ouders vele jaren geleden zo hard voor 
hebben geijverd, werd bedreigd omdat de dienst Scheepvaart 
alle bruggen op het Albertkanaal wil verhogen om het alsmaar 
toenemende vrachtverkeer op het Albertkanaal te blijven garan-
deren.

N-VA volhardt met succes
N-VA-raadslid Niels Vermeulen plaatste de toekomst van de 
brug meermaals op de agenda van de gemeenteraad. Steeds 
kreeg de N-VA te horen dat de vooruitzichten slecht oogden. 
Het schepencollege riep zelfs geregeld onze hulp in omdat het 
bestuur in een patstelling verzeild was.

De Laakdalse N-VA en raadslid Niels Vermeulen vinden dat 
deze brug een grote meerwaarde biedt voor de landbouwsector, 
het woon-werkverkeer en de uitbreidende industrie. Ook het 
socio-economische aspect mag je niet onderschatten. Voor de 
toegankelijkheid van de Langvoort is deze brug een belangrijke 
pijler. 

Het doel blijft om alle bruggen te verhogen tegen 2020. Een 
specifieke timing voor de brug van Langvoort is nog niet 
bekend. Ook het budget moet nog bepaald worden. N-VA 
Laakdal blijft het dossier opvolgen. Wij zullen pas tevreden 
zijn als deze brug er definitief staat.

Bestuurslid in de kijker

Anja Williams:

“Ik hou van de rust en  
de toffe buren in Veerle”
N-VA-bestuurslid Anja Williams is 46 jaar en woont samen met 
echtgenoot Ronny en jongste dochter Chayenne al een viertal 
jaar in Kuypenevijver in Veerle-Laakdal. Haar twee andere 
dochters Stephanie (24) en Shauni (22) staan ondertussen al op 
eigen benen. Anja werkt op de boekhouding van Facilicom op 
het Eilandje in Antwerpen. Wij zochten haar op voor een kort 
gesprek.

Wat vind je zo leuk aan Laakdal, Anja?
De aangename mentaliteit van de mensen en de toffe buren.  
Gecombineerd met de rust en de natuur maakt dit dat wij het 
hier zalig vinden om te wonen!

Waarom de keuze voor de N-VA?
Al toen ik nog in Kontich woonde, was ik een grote fan van de 
N-VA. De standpunten die de partij inneemt en verdedigt, waren 
volledig de mijne. Als snel werd ik lid en volgde ik de partij 
nauwgezet.

Pas nadat ik in Veerle ben komen wonen – en elke drie maanden 
het leuke huis-aan-huisblad van N-VA Laakdal in de bus kreeg 
– kriebelde het om bestuurslid van de lokale afdeling te worden. 
Mijn collegaatjes van N-VA Laakdal vormen een zeer toffe groep 
mensen. Samen met hen wil ik meewerken aan een nog  
aangenamere gemeente.

Raadslid Niels Vermeulen bepleitte bij de 
minister het nut van de brug. Met succes.

Brug Langvoort blijft!
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De Hei begrijpt het niet meer
Begin 2013 pleitte de N-VA al voor de aanpassing van de verlichting op verschillende belangrijke doorgangswegen, zoals de 
Meerlaarstraat, de Eindhoutseweg en een stuk van de Lakstraat in Veerle-Heide. Vier jaar later is het op de Lakstraat, vanaf de 
Rode Laak tot Heieinde, ’s avonds en ’s nachts echter nog altijd pikdonker. 

Wij vonden dat de genoemde straten minstens  een verlichting verdienden à la Langedijk. Daar passeert veel minder verkeer 
maar de straat is beter verlicht is dan een drukke winkelstraat. 

Veel mensen op Veerle-Heide hebben ondertussen ook meer dan hun deel gehad van de miserie door de rioleringswerken.  
Het minste dat ja daarover kan zeggen, is dat zowat alles chaotisch verliep. De willekeur in behandeling van burgers inzake 
inbuizingen is de kers op de taart. Politiek op zijn smalst.

Meerderheid ketst ‘swappen’ af

Op de gemeenteraad van maart stelde N-VA- 
gemeenteraadslid Caroline Janssens voor om  
in Laakdal SWAP-dagen te organiseren. Dit  
ecologische en sociale voorstel werd in eerste  
instantie warm onthaald door de meerderheid.  
Maar toen het punt ter stemming voorlag, werd  
het alsnog afgeketst. 

Een SWAP-dag houdt in dat er een inzamelactie plaatsvindt 
voor bijvoorbeeld sportkledij of herbruikbare vrijetijdsmate-
rialen (Chiro-uniformen, kampeermateriaal, sportkledij, …). 
De persoon die zaken binnenbrengt, krijgt in ruil hiervoor een 
aantal SWAP-biljetten, die hij op een bepaalde dag kan inruilen 
voor andere binnengebrachte items.

Project helpt wegwerpcultuur tegen te gaan
Caroline is een absolute voorstander van dit project omdat het 
een ideale manier is om onze wegwerpcultuur tegen te gaan.  
Het laat bovendien iedere burger toe om op zijn manier een 
steentje bij te dragen aan en beperktere afvalberg. Ook  
gezinnen met beperkte mogelijkheden kunnen mee komen 
‘swappen’.

Ingezamelde spullen die nadien niet worden geswapt,  
krijgen een andere nuttige bestemming.  
Ze worden geschonken aan de  
sociale dienst, jeugdverenigingen,  
scholen of  buitenschoolse  
kinderopvang.

 Op een SWAP-dag zou je bijvoorbeeld oude kampeerspullen 
kunnen ruilen. Maar de meerderheid ziet zoiets niet zitten.

 Meer info? caroline.janssens@n-va.be

Thema-
avond op 

18 mei

Meer zorgmogelijkheden voor 
personen met een beperking
Welke kansen biedt de nieuwe persoonsvolgende 
financiering voor personen met een beperking? 
Vlaams Parlementslid Tine Van der Vloet vertelt  
er alles over op deze thema-avond. Ook de vzw  
Onafhankelijk Leven licht de voordelen ervan toe. 

Personen met een beperking, lokale initiatiefnemers 
en alle andere geïnteresseerde zijn van harte welkom 
op donderdag 18 mei om 20 uur in De Druiven-
rank in Veerle-Laakdal. Toegang is gratis.

 Caroline Janssens,
     gemeenteraadslid



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


