Een lawine van belastingen in onze gemeente (p.2)
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Het voorbije jaar zal de geschiedenis
ingaan als het jaar waarin Vlaanderen en de hele wereld getroffen werden door de coronapandemie. Het
virus maakte veel slachtoffers. Onze
samenleving en een groot deel van
onze economie werden lamgelegd.
Het nieuwe normaal
Wat eens de normaalste zaak van
de wereld was, zoals een hand
geven of een kus op de wang bij
het groeten, bleek van de ene dag
op de andere potentieel dodelijk te
zijn en werd uit ons sociaal leven
verbannen. Het grootste deel van
2020 brachten we door met een
mondmasker en met alcoholgel in
de aanslag.
Jaar van de heropleving
We wuifden het jaar dan ook graag
uit in de hoop op een beter 2021
waarin we de crisis kunnen overwinnen. Het jaar waarin we onze
schouders zetten onder de heropleving van onze samenleving
en onze economie. Het jaar van
de Vlaamse veerkracht. In deze
nieuwjaarseditie van ons huis-aanhuisblad geven we een overzicht
van ons politieke werk. U kan lezen
dat we ons ook komend jaar vol
vastberadenheid blijven inzetten
voor Herzele.
Ik wens u veel leesplezier en een
gelukkig en gezond 2021!

www.n-va.be/herzele

N-VA Herzele

Onze beste wensen!
Geen jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, geen huisbezoekjes en ook geen groot N-VA-feest
in Mechelen. Door de coronapandemie is dat dit jaar helaas allemaal niet mogelijk.
Maar gelukkig kunnen we jullie op deze manier wel onze beste wensen overbrengen.
2020 was een jaar om snel te vergeten. We hopen dat we elkaar binnenkort wat meer
kunnen zien, vastnemen en omhelzen. Meer tijd doorbrengen met onze familie,
vrienden, kennissen en buren, dat is onze grootste wens voor 2021!
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Cliëntelisme? De N-VA volgt het voor u op (p.3)
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Kerstcadeautje van de gemeente Herzele:
een lawine aan belastingen!
De N-VA fractie trok eerder al aan de alarmbel over de financiële toestand van onze gemeente. De schuldgraad van Herzele is in
het eerste jaar van de legislatuur met maar liefst 37 procent gestegen. De situatie dreigt daardoor nu helemaal te ontsporen.
Gemeenteraadslid Timothy Desmet voorspelde enkele maanden geleden al: “Elke goede huisvader en- moeder weet dat je best geen
geld uitgeeft dat je nog niet hebt verdiend. Dat die schulden vroeg of laat zullen moeten afbetaald worden, is duidelijk. Dat betekent
onvermijdelijk dat er allerlei belastingen zullen volgen om die financiële put te vullen.”
“En zo geschiedde het ook”, zegt Toon De Bock, fractieleider van de N-VA in Herzele: “Op de valreep, de avond voor Kerstavond,
deelde het Herzeelse gemeentebestuur nog een mooi kerstcadeau uit aan haar inwoners: een lawine aan belastingen!”
“Het valt op dat het gemeentebestuur, onder leiding van de Open Vld, het vooral gemunt heeft op onze lokale handelaars en
ondernemers. In plaats van het ondernemen in Herzele aantrekkelijker te maken, creëren ze door het heffen van allerlei belastingen
een klimaat dat ondernemen allesbehalve aanmoedigt. Dat is onbegrijpelijk voor ons”, zegt Patricia Van Ruyskensvelde.

Hieronder een greep uit de lijst van belastingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

belasting op frituren: 600 euro
belasting op hot-dogkramen: 600 euro
belasting op escargotskramen: 600 euro
belasting op ijskramen: 300 euro
belasting op de uitbating van een dancing: 1.250 euro per semester
belasting op drank- en snoepautomaten: 125 euro per automaat
milieubelasting op bedrijven en landbouwbedrijven: tot 1.500 euro
milieubelasting op private rusthuizen: 12,50 euro per kamer
milieubelasting op eetgelegenheden: 375 euro
milieubelasting op drankgelegenheden: 375 euro
milieubelasting op kapsalons: 375 euro
belasting op aanplakborden: 25 euro per vierkante meter
belasting op de huis-aan-huisverspreiding van drukwerken: tot 0,05 euro per verstuurd exemplaar

Maar ook onze burgers moeten meebetalen om de gemeentelijke financiële put te helpen vullen:
• belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes: 800 euro
• belasting op de leegstand van gebouwen en woningen: 1.200 euro
• belasting op de verwaarloosde woningen en gebouwen: tot 4.800 euro per woning
• belasting op het vervoer van dronken personen: 75 euro
•	
gemeentelijke toeslag op het afleveren van identiteitskaarten (3 euro), identiteitsstukken (3 euro), paspoorten (5 euro), rijbewijzen (5 euro), trouwboekjes (20 euro) en zelfs voor een nieuwe pincode voor je eID betaal je, in deze digitale tijden, nog steeds 5 euro extra
• milieubelasting op gezinnen: 40 euro (1 persoon), 80 euro (andere gezinnen) en maar liefst 450 euro voor een tweede woning
•	
pestbelasting voor het gebruik van het openbaar domein of de openbare weg, wanneer inwoners bijvoorbeeld een container of een stelling
plaatsen bij verbouwingen: minimum 6,25 euro per dag of 100 euro per maand

“Het gemeentebestuur is wel zeer creatief in het verzinnen van belastingen.
Een belasting op de ontginning van klei- en leem? Jawel, in Herzele bestaat
het. Een aantal van die belastingen worden ook in andere gemeenten
geheven, alleen liggen de tarieven in Herzele gemiddeld hoger. Daarnaast
zijn ook de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
een stuk hoger dan in de omringende gemeenten”, besluiten onze N-VAgemeenteraadsleden.

Raadsleden Patricia Van Ruyskensvelde, Toon De Bock en Timothy Desmet
herzele@n-va.be

3

Cliëntelisme in Herzele? De N-VA volgt het voor u op!
We werden in het verleden al enkele keren spontaan gecontacteerd door onze inwoners. Zij stelden zich vragen bij de inzet van
gemeentepersoneel door het gemeentebestuur voor het uitvoeren van werken bij privépersonen. We hebben het dan voor alle
duidelijkheid niet over werken die tot het takenpakket van het gemeentepersoneel behoren.
Als we de verschillende berichten mogen geloven, gaat het
bijvoorbeeld over snoeiwerken, gras maaien, onkruid wieden,
verstopte rioolputjes ontstoppen, het betegelen van een oprit
enzovoort. Een goede dienstverlening aanbieden is noodzakelijk,
maar dergelijke zaken gaan uiteraard te ver. Dat ruikt zelfs een
beetje naar cliëntelisme.

Privéwerken met uw belastinggeld
Op de laatste gemeenteraad van 2020 stelden wij daarover dan ook
een vraag. Toch kregen we geen bevredigend antwoord van de
burgemeester en schepenen. N-VA Herzele vindt het niet
kunnen dat er in opdracht van het gemeentebestuur klusjes
worden uitgevoerd door het gemeentepersoneel, tijdens hun
werkuren, bij privépersonen en betaald met belastinggeld.
Heeft u ook weet van dergelijke situaties? Laat het ons dan zeker weten. Dat kan via onze website, Facebookpagina of via mail:
toon.debock@n-va.be. Wij volgen het verder voor u op!

N-VA Herzele blijft ijveren voor de heraanleg van de N42
Op 12 november 2020 nam N-VA Herzele kennis van het besluit van de vernietiging van de stedenbouwkundige
vergunning voor de heraanleg van de N42. Dat gebeurde nadat enkele bewoners uit de Schipstraat en de vzw Climaxi
en ’t Uilekot opnieuw bezwaar hadden aangetekend tegen die omgevingsvergunning.
“Een zoveelste episode in het dossier van de N42”, zegt Toon De Bock, fractieleider van de N-VA in Herzele. “Toch geven we
niet op. Iedereen heeft het recht om bezwaar in te dienen, maar wij blijven ons inzetten voor een leefbare omgeving voor de
buurtbewoners, een veiliger verkeer in onze gemeente én een betere ontsluiting van onze regio.”
Jarenlang ijverde N-VA Herzele, in nauw overleg met de lokale N-VA-afdelingen van omringende gemeenten en met Mathias
Diependaele en Ben Weyts, voor de rechttrekking van het stuk N42 tussen Ascoop en de Witte Brug in Zottegem.

Verschillende verkeersfuncties op dezelfde weg
Dat gedeelte is gekend als een zeer drukke verkeersas en een belangrijke ontsluitingsweg voor de regio Vlaamse Ardennen.
De huidige smalle weg is met zijn vele bochten en haar verschillende verkeersfuncties op één weg gebundeld. Dat druist
volledig in tegen onze visie over verkeersveilige wegen. De vele ongevallen, al vier keer met dodelijke afloop, illustreren dat
jammer genoeg. Een goed uitgeruste en veilige N42 blijft dus een prioriteit.
“Het is bijzonder jammer dat door de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning de huidige verkeersonveiligheid
blijft voortbestaan. Toch ben ik blij dat de Vlaamse Regering zich blijft inzetten voor de rechttrekking van de N42, net zoals
het overgrote deel van de buurtbewoners ook vraagt. Ook voor de economische ontwikkeling van de hele regio is dat zeer
belangrijk”, besluit Evert De Smet, schepen van Mobiliteit in Zottegem.

Toon De Bock
Fractieleider

Evert De Smet,

schepen van Mobiliteit

www.n-va.be/herzele

Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigheid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid

014229

