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Wanneer we spreken
over duurzame mobili-
teit, dan is er een
zondere rol weggelegd
voor de fiets! Die moet
een volwaardig alter-
natief zijn vooÍ de
auto, zeker bij korte
maar ook bij lange ver-
plaatsingen. Daarom
werkt de gemeente een
veilig fietsbeleid uit op
de verbindingswegen
tussen Arendonk en de
buurgemeenten Reusel,
Ravels, Retie en Oud-
Turnhout.

In het najaar van1963 startten
meester Van Mechelen en Louis
Van Gorp met het geven van teken-
en schilderlessen in de gemeente-
school van Arendonk.

Vijftig jaar later is onze Arendonkse
'tekenschool' uitgegroeid tot een
unieke Academie in Vlaanderen,
gekend in de regio en tot ver over
de grens.

Onze gele stoel is dit maal dan ook
voor de directie en het management
van onze gemeentelijke academie
voor schone kunsten. Vijftig maal
dank!

Wie af en toe richting Reusel rijdt, heeft ongetwijfeld al opgemerkt dat de werk-
zaamheden aan de nieuwe fietsinfrastructuur goed vorderen. Nog enkele maan-
den geduld en we kunnen gebruik maken van het nieuwe fietspad tussen het
Pelgrimsplein tot aan Onder d' Eiken. Hiermee creëren we een vlotte en vooral
veilige verbinding tussen linker- en rechteroever van het kanaal.

Een tijdelijke vereniging van twee Arendonkse aannemeÍs staat in voor de uit-
voering van de werken: Algemene Aannemingen Mols NV en Iemants NV.
De vooropgestelde planning wordt goed bewaakt en door de aannemer gewaar-
borgd. We kijken al uit naar de maanden februari en maart. Dan plaatsen de aan-
nemers twee stalen fietsbruggen over het kanaal, met een lengte van 90 nleter.

Na een valse noot in het begin van dit jaar is het bouwaanvraagdossier eindelijk
goedgekeurd. We hebben de voorbije maanden uiteraard niet stilgezeten. Het stu-
diebureau heeft het aanbestedingsdossier verder afgewerkt, we nodigden diverse
aannemers uit om een prijs te maken en hun biedingen werden al ingediend en
nagekeken. Op het moment dat we dit schrijven, weten we nog niet aan wie de
werken uiteindelijk werden toegewezen.

Het mag ook eens meezitten voor Arendonk en Ravels. De meest gunstige bieding
zat beduidend lager dan de raming van het studiebureau. Geen 5,9 miljoen zoals
geraamd, maar om en bij de 4,2 miljoen. We houden u op de hoogte over de start
van de werken.
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Het is zoals ie het bekijkt ...
Op de gemeenteraad van september
namen de oppositiepartijen de be-
slissing over het uitbesteden van de
zwemlessen en de gevolgen hiervan
op de korrel. De N-VA zet graag de
puntjes op de i.

voor volwassenzwemles en aquagym
blijven wel hetzelfde.

Gratis-politiek is niet langer een
optie
Tijdens de besprekingen over de
omvorming van de vzw Sportinstel-
lingen naar eenAutonoom Gemeen-
tebedrijf (AGB)werd duidelijk dat dit
niet meer haalbaar was. Daarom nam
het gemeentebestuur de beslissing
om de zwemlessen uit te besteden
aan een externe firma. Deze firma
vraagt nu 80 euro voor een lessen-
reeks. Daarin zit de inkom inbegre-
pen. De zwemgroepjes worden
bovendien kleiner en de eigen les-
geveïs krijgen vooïrang. Daardoor
blijft de kwaliteit gehandhaafd.

Niettemin protesteerden de oppositie-
partijen hevig tegen deze beslissing.
FIet was in het nadeel van de zwem-
mer, haalde de oppositie aan, waarbil
men een plaagstoot gaf door te ver-
melden dat de rekening bij de N-VA
op het einde altijd wel in het voordeel
van de gemeente zal kloppen.

Tja, het is zoals je het bekijkt... Wij
vinden net dat de gratis-politiek zoals
die in het verleden vaak gehanteerd
werd, anno 2014écht niet meer haal-
baar is. Kwaliteit én ten dienste staan
van onze inwoners vinden wij nog
steeds het belangrijkste.

Goedkoper sporten na school
Vandaar ook dat we de sportcheques
zullen uitbreiden naar vrijetijds-
passen. ]ongeren zullen door een
SNS-pas (Sport Na School) aan lagere
tarieven kunnen sporten. In het
zwembad gelden al voordeeltarieven.
Het deelnamegeld van het sportkamp
en de voor-en naschoolse opvang
worden op het aantal kinderen ten
laste berekend. Samen met onze
coalitiepartner denken we ook aan de
hoge schoolrekeningen. De vrijetijds-
pas en onderwijscheques zullen gel-
den voor personen die recht hebben
op een verhoogde tegemoetkoming
van het ziekenÍonds.

Voor meer inÍo: neem contact op met
het sociaal huis.

Als dat niet solidair is ...

In het verleden betaalde men voor
een reeks van tien kinderzwemlessen
- georganiseerd door het zwembad
zelÍ - 50 euro. Een zwemgroepje be-
stond gemiddeld uit tien kinderen. In
vergelijking met de tarieven van
naburige zwembaden is dit zeer laag.
Zeker als je rekening houdt met de
inkom (1,5 euro) en het uurloon van
de lesgevers.U zal nu wel begrijpen
dat dit tot verlies leidt. De tarieven

Valt Arendonk zonder stroom deze winter?
Afschakeling kan,
maar paniek is niet nodig
De gemeente Arendonk heeft de lijst
ontvangen van de straten die mogelijk
worden afgeschakeld in het kader
van het afschakelplan elektriciteit. Zo
goed als honderd procent van onze
gemeente valt hieronder.

De lijst met straatnamen kan je downloa-
den op de webstek van de gemeente.

Arendonk zit in schijf L van het #schakel-
plan. Dat betekent dat onze gemeente bij
een landelijk stroomtekort als laatste afge-
schakeld zal worden. Panikeren is dus niet
nodig. Moest het toch zover komen, dan
zal de federale overheid trachten de ge-

meente vijf dagen op voorhand te ver-wit-
tigen. Er worden enkele stappen doorlo-
pen. Van sensibiliseren tot het afschakelen
van grote verbruikers (bv. bedrijven waar-
mee afspraken gemaakt worden oJ open-
bare verlichting). De allerlaatste stap is het
afschakelplan, waarbij solidariteit wordt
gevraagd tussen de gemeenten.

De stroom uitschakelen is bovendien een
drastische maatregel, die niet zornaar zal
gebeuren. Het is echt het allerlaatste red-
middel om een instorting van het net te
voorkomen.

Voor meer inÍo kan je steeds
terecht op www.elia.be
of www.winterklaar.be

arendonk@n'ua.be



GEMEENTERAADSLID EN FRACTIELEIDER KOEN GEUKENS:

Vanaf deze uitgave leggen we onze
gemeenteraadsleden één voor één
enkele vragen voor. Zij lopen mis-
schien niet zo veel in de kijker, maar
zijn achter de schermen wel degelijk
zeer actief. Eerste in het rijtje is
raadslid Koen Geukens.

Koen, wat was je grootste droom
sinds je in de politiek zit?
Al in 2006 kwam ik met de iokale
partijA+ op bij de verkiezingen om
een stukje inspraak te krijgen in
Arendonk, om te zorgen dat mijn
stem en die van vele andere inwoners
gehoord werd. Ik werd verkozen. Dat
sommige dossiers ondoordacht aan-
gepakt werden, was voor mij de trig-
geï om mij te engageren.

*lagere belastingen en Arendonk Fjèst blijven miin stokpaardjes"
Het werd snel duidelijk dat om echt
iets te veranderen een partij nodig
was met meer draagkracht en met
een duidelijk en krachtig progïaruna.
Indertijd heb ik samen met Kristof,
onze huidige burgemeester, en enkele
anderen de stap gemaakt naar de
N-\,1{. Van die beslissing heb ik nooit
spijt gehad.

Het resultaat mocht er dan ook zijn in
2012. N-VAArendonk behaalde een
klinkklare overwinning, waarbij we
bijna één op de drie inwoners over-
tuigden van de kracht van verande-
ring. Na enkele stevige onderhande-
lingen kwam de ultieme droom uit:
Kristof op de burgemeestersstoel.

Hoe probeer je jezelf nuttig te
maken in Arendonk?
Eerlijk gezegd speel ik mee in de ach-
tergrond. Maar naar mijn advies en
inzicht wordt veel gevraagd. Ik tracht
ook om opbouwend kritisch te zijn
naaÍ onze huidige bestuurders, naar
Kristof, An en Kenny, en naar het
bestuur.

Zoblljf ik ijveren voor een belasting-
verlaging in Arendonk. Een utopie?
Helemaal niet. Onze mensen in het
OCMW, Kenny, Simonne en Christel
wisten al 600 000 euro te besparen

aan het OCMW door enkele door-
dachte maatregelen. Naar mijn me-
ning mag hier heel de gemeenschap
mee Yan genieten.

Mijn stokpaardje blijÍt echter Aren-
donk Fjèst!Niet als politieker maar
ztiver als vrijwilliger organiseer ik
met een gÍoep geëngageerde mensen
onze brunch met de burgemeester,
Pret oep de Mèt en het Folk-café met
Ierse en Vlaamse muziek. U komt
toch ook?

]e bent ook actief als lid van het
directiecomité van Pidpa, onze
waterleverancier?
Dat klopt. Zuiver water is een recht
voor iedereen. Dan heb ik het niet
alleen over drinkbaar water maar ook
over onze dagelijks douche. Dat
vraagt meer organisatie en techniek
dan we denken. Vooral de water-
toelevering betaalbaar houden is een
dagelijkse uitdaging voor het bestuur
van Pidpa.

Maar de vruchten van onze inzet kan
de Arendonkenaar nu al plukken.
Wist je dat Pidpa een van de laagste
waterprijzen in Viaanderen hanteert?
Aan een superkwaliteit bovendien?
Hier blijf ik voor vechten.

AIles NaVenAnt
Wist je dat er op de brunch van onze burgemeester meer dan
350 eters waren?

Wij schreven in ons vorig huis-aan-huisblad dat het Arendonkse
OCMW in 2013 meer dan liefst 616 000 euro zuiniger had bestuurd
dan oorspronkelijk voorzien. Hierop kregen wij de vraag of die
besparing jaarlijks terugkomt. We zullen ieder jaar de
besparingsoefening doen zonder dat we moeten inboeten op de
kwaliteit.

Op 16 augustus hield de N-VA haar jaarlijkse teambuilding
ditmaal in de mooie omgeving van Reusel. De grootste
sportievelingen van de groep konden hun hartje ophalen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.
www.n-va.be/arendonk
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Met vijf voor verandering
De N-VA levert drie ministers - onder nie één vicepremier - en twee
staatssecretarissen aan de nieur,r,e federale regering. Dat u,eerspiegelt meteen
ook haar positie a1s grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Finar.rciën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.

V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister yan Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris yoor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een

beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Vandeput (minister van Defensie en Ambtenarenzaken), Ian lambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Grote Steden en

Regie cler Gehouwen) en Theo Francken (staatssecretaris yoor Asiel en N[igratie
e n Admini st r at i ey e Ve re eny o u di ging).
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N-VA leuert.'eerste burgern

Siegfried &a*eii de t íeuwe Kamervoorzitíer
Daamtee is oak de b*§te burqqr vqnh*land
een N-VA' er. Als Kamenryir4iiter kijkt :
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JA, DE N-VA SPREEI<T ME AAN
Z Jtr, ik tuil graag lid roorden. Stuur rnij de nodige infornatie.

Z lk utens de kennismakingsfolde r te ontztangen.
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Tm: E-urerr.: GncooRrso erul,r:

Terugsturen naar: N-VA, l(oningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar:02 217 35 LO
E: info@n-va.he wwwn-va.he


