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Een nieuw jaar!

LvB wenst iedereen een spetterend,
sprankelend en gezond jaar 2015.
"We mogen gisteren zeker niet vergeten. Het kan

ons helpen om naar de toekomst te kijken"

Daarom dit overzicht
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De werken aan de Ninoofse Steenweg waren noodzakelijk: deze

weg was versleten en kreunde onder steeds meer verkeer. Ook

voor omwonenden en zwakke weggebruikers drongen eigentijdse
maatregelen zich op.

LVB is echter steeds kritisch geweest over de manier waarop deze

werken zouden uitgevoerd worden. LVB was namelijk voorstander
om de weg in zijn huidige bedding te laten met de nodige
aandacht voor verkeersveiligheid. Bovendien loopt het aandeel

van de gemeente Pepingen in de totale kostprijs van deze werken
op tot meer dat 850.000 euro. Dit is veel als men weet dat dit een
gewestweg is ... Toch zullen we proberen om waar mogelijk nog een
paar eigen accenten te leggen. Zo zal deze weg als eerste uitgerust
zijn met LED-verlichting: energievriendelijker en veiliger door een

betere zichtbaarheid.

lnhoudstofel
Werken aan de N28

15,1 km wegen hersteld en vernieuwd

Over Gule en Hanneke

OCMW Pepingen is en blijft een sociale gemeente

De restauratie van de kerk van Bellingen

Over de bibliotheek en "De Zagerij"

Over de klachten van CD&V

Uitstap naar Pairi Daiza

Over de sportschuur

Over zitpenningen en kinderarmoede

Bestuur pakt ook moeilijke dossiers aan

Over de financiën

Het zit soms in kleine dingen...

Het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes ...

Sociaal woonprojecten Heikruis en centÍ. Pepingen

Om te besluiten

De werken kunnen nu gestart worden, alle voorbereidingen worden
getroffen en samen met de Vlaamse overheid zullen wij er op toezien
dat deze werken efficiënt verlopen.

Dat deze werken voor overlast zullen zorgen is

onvermijdelijk. Hierover zal veel gecommuniceerd
worden. Dit is ook nodig want voor elke fase in de
werken zullen voor de lokale omleidingen andere
maatregelen nodig zijn (snelheid, rijrichting).
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Pepingen telt heel wat lokale wegen en een aantal van deze wegen
lag er bij de aanvang van deze bestuursperiode erbarmelijk bij. Zo

ook vele ruilverkavelingswegen die op den duur ook voor fietsers
niet meer berijdbaar waren.
Gevolg: onveilige wegen en veel schadeclaims.

De keuze om een deel van het plattelandsfonds voor te behouden
voor herstel en onderhoud van die wegen was dan ook logisch.
Minder schade aan voertuigen en meer comfort voor alle wegge-
bruikers. (voertuigen, fietsers, voetgangers) en omwonenden. Zo-
wel grotere als kleinere wegen werden hersteld, evenals bestaande
fietspaden.

Dit beleid zal in 2015 verder gezet worden.

We kunnen dan ook nu niet akkoord gaan met de kritiek van de

oppositie die dit een "asfaltbeleid" noemt. Zij verwaarloosden
gedurende jaren het onderhoud en schoven de factuur door.

Dat deze dikwijls landelijke wegen geen autostrades mogen wor-
den is evident en het bestuur zal de nodige maatregelen nemen
om dit tegen te gaan en - waar mogelijk - de zwakke weggebruiker
te beschermen.

Zo zal zeker al tijdens de werken aan de Ninoofse Steenweg de

Beertsestraat/Galgstraat verkeersarm gemaakt worden zodat fiet-
sers uit Beert en omgeving op een veilige manier van en naar Halle

kunnen fietsen.

Owmr ffim§m ffisre ffiffisreffiffi$q*

Hanneke Agneessens- verlaat onze gemeente en

wordt in de OCMW-raad opgevolgd door Gule De

Dobbeleer. We bedanken Hanneke voor haar inzet

en wensen Gule proficiat met haar nieuw mandaat.
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Het OCMW van Pepingen zal ook voor 2015 kun-

nen beschikken over werkingsmiddelen van de

gemeente zoals die afgesproken werden binnen
de meerjarenplanning 2014-2019. Dit betekent dat
het OCMW ook in 2015 onverkort zijn beleidsdoel-
stellingen inzake welzijn zal kunnen nastreven en

realiseren.

Toch een paar kanttekeningen.

Ook OCMW's worden geconfronteerd met de effec-

ten van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse

en federale overheid. Deze duiken plots op in de

loop van een beleidsperiode en kunnen vaak niet
voorzien worden bij de opmaak van budgetten.

Het afgelopen jaar kregen heel wat OCMW's te
maken met een sterke toename van steundossiers.

Deze evolutie heeft zich in de gemeente Pepingen

nog niet laten voelen. Dat is goed nieuws, maar we
mogen niet uitsluiten dat ook in onze gemeente
meer mensen in financiële problemen kunnen
terechtkomen gegeven de sociaal economische
realiteit die zich aftekent voor de komende jaren.
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De belangrijkste fasen van de restauratie van de kerk van
Bellingen zijn achter de rug. Burgemeester Eddy Timmer-
mans heeft de haan in 2014 opnieuw op de kerktoren
kunnen plaatsen.

Pepingen mag fier zijn op het resultaat. Het is een mooie
restauratie geworden. Bovendien maakt deze restauratie
de kerk nu uitermate geschikt voor culturele activiteiten.

De inbreng van de gemeente bedraagt tot op heden ongeveer 600.000 euro.
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Op de gemeenteraad van 17 december 2014 stelde de op-
positie voor om de bibliotheek te verhuizen van Bellingen
naar Pepingen en ze onder te brengen in de Zagerij.

Het standpunt van LVB blijft ongewijzigd: de huidige bi-
bliotheek is nog van recente datum en is op
maat van onze gemeente. Er worden mid-
delen voorzien om verfraaiingswerken uit
te voeren en energiebesparende ingrepen
te doen. Bovendien zorgt de aanwezigheid
van de bibliotheek in Bellingen voor een
levendige dorpskern.

De werken aan de Zagerij uitvoeren zoals de oppositie het
voorstelt zou aan de gemeente 2.500.000 euro kosten. Dit

project is momenteel financieel onuitvoerbaar.

Het bouwen van sociale woningen op deze site gaat wel door. Voor de rest wordt er gezocht naar een oplossing die
budgettair op maat is van de gemeente Pepingen.
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De ex-burgemeester, legt de ene klacht neer na de andere. ln 2013 werden er 10 klachten neergelegd,in2014 werden er
7 klachten neergelegd. Deze werden bijna praktisch allen volledig afgewezen. leder vult uiteraard zijn tijd in hoe hij of
zij het wil, maar er zijn veel aangenamere manieren. Deze klachten zorgen voor veel tijdrovend en nutteloos werk bij de
administratie. Het brengt uiteindelijk niets positiefs mee voor de Pepingenaar en de Pepingse gemeenschap.
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Op zaterdag 24 mei 2014 heeft LvB een
georganiseerd naar PAIRA DAIZA.

Dit is één van de 17 dierentuinen ter wereld die één
van de meest schattige diersoorten ter wereld mag
verwelkomen: de reuzenpanda.

Met een volle bus hebben we kunnen kennismaken
met een moderne, mooie dierentuin, uiteindelijk
nog niet zo ver gelegen van Pepingen. Het was
een goed georganiseerde
en aangename reis waar
Gunther Roobaert zijn
schouders onder heeft gezet.

uitstap De plannen die de vorige bewindsploeg voorstelde waren onuit-
voerbaar omdat het voorgestelde terrein te klein was. Dit werd
nogmaals bevestigd door een studiebureau.
Maar we bleven niet stilzitten.
Het oefenterrein naast het huidige voetbalterrein voldoet immers
wel. Het terrein dat oorspronkelijk voorzien was voor de sporthal,
kan gebruikt worden als oefenterrein.
Alle administratieve en stedenbouwkundige pro-
cedures worden nu afgewerkt (en er zijn er heel
wat) zodat er kan gestart worden met de bouw van
een sporthal van zodra de financiële middelen het
toelaten.
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Omdat de oppositie (CD&V - SP,A fractie) steeds punten op de

agenda plaatste die reeds behandeld waren/ verliet de meerderheid
(LVB/N-VA) na 5 minuten de raadsvergadering van 25 maart 2014.

De LvB - N-VA mandatarissen beslisten om hun zitpenning terug
te geven aan de "Pepingse gemeenschap". Op die manier kon een

totaal bedrag van I088 euro overgemaakt worden aan het OCMW

van Pepingen. Met de uitdrukkelijke vraag de bijkomende middelen
in te zetten in de strijd tegen kinderarmoede in Pepingen.
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De middenstandsraad ging van start op '18 juni2014.

De gemeente besliste om een aantal dingen zelf te doen. Soms

omdat we van oordeel zijn dat we het efficiënter doen zoals bvb.
het ruimen van de gemeentelijke waterlopen. Soms omdat het
goedkoper kan zoals bijvoorbeeld het maken van bloembakken.

Moeilijke dossiers worden niet uit de weg gegaan. De dossiers
in verband met de sluiting van de spooroverwegen in Beert eninverbandmetdesluitingvandespooroVerWegeninBeerten

Bellingen, en de waterzuiveringstations zijn moeilijke dossiers omdat ze een impact kunnen hebben op de onmiddellijke
leefomgeving van onze inwoners. De gemeente doet al het mogelijke om die impact te beperken en probeert de inwo-
ners hierbij te betrekken.
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Sedert 2014 dient de gemeente een budget en meerjarenplan te maken volgens de regels van BBC (= Beheers- en beleidscy-
clus). ln het kort gezegd, dienen we een strategische nota te maken tot 2019 waarin we vertalen wat we willen doen aan de
hand van strateqische doelstellingen, beleidsdoelstellingen. actieplannen en acties.

Daaraan dienen de middelen gekoppeld te worden die we daarvoor willen besteden (= hoe we het gaan doen). ln onze
kleine plattelandsgemeente is het vooral een financiële evenwichtsoefening maken van WAT KUNNEN WE DOEN MET DE

WEINIGE MIDDELEN DIE WE HEBBEN. Wij betalen een prijs voor het wonen in een mooie, groene plattelandsgemeente zonder
industrie. Al onze middelen moeten wij halen van subsidies van hogerhand en belastingen op inkomsten en eigendommen
van onze inwoners. Daarnaast zijn we ook verplicht om bij te dragen in de kosten van OCMW, Politiezone, Brandweerzone en

kerkfabrieken die een grote hap nemen uit onze middelen.

Wij kunnen hier het meerjarenplan niet in detail geven, toch even de grote lijnen
De strategische doelstellingen zijn:

1. Pepingen verder uitbouwen als een dynamische gemeente met behoud van zijn

specifiek karakter.
2. Pepingen verhoogt de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid van de inwoners.

3. Pepingen maakt werk van een duurzame woon- en leefomgeving in harmonie met

de landbouw
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Daarnaast heb je ook het gewone beleid. Wij hebben als gemeente taken uit te voeren van gemeentelijk belang (bijvoor-

beeld de huisvuilophaling, de gemeente proper en veilig houden, groenonderhoud ...). Daarnaast dienen wij ook taken uit
te voeren ons opgelegd door hogere overheden (bijvoorbeeld uitreiken van identiteitskaarten, allerhande vergunningen ...).

Voor dit alles hebben we centen nodig die we zuinig dienen te beheren. Daartoe zijn er financiële rapporten voorzien waar

we nu sedert 2014 moeten voldoen aan 2 evenwichtscriteria.

1. Een toestandsevenwicht = die wordt het resultaat op kasbasis genoemd
ln deze tabel dienen we jaarlijks positief te zijn = meer geld overhouden dan we nodig hebben om ons beleid te voeren.

Als we met onze gewone inkomsten niet aan een positief resultaat komen dienen we daarom leningen in te schrijven.

Autofinancieringsmarge = structureel evenwicht = geld overhouden om leninglasten te betalen
ln deze tabel dienen we aan te tonen dat we tegen 2019 een positief resultaat zullen hebben met de volgende gegevens.

Het saldo van de gewone exploitatie + de leninglasten dient positief te zijn.

Deze 2 criteria geven de garantie dat de gemeente niet meer gaat uitgeven dan ze kan betalen.
Voor het meerjarenpla n 2015-2019 geeft dit de volgende cijfers:

Resultaat op kasbasis:

Wij hebben moeten vaststellen dat we met een serieuze leninglast zitten uit het verleden dat ons, door de opleg van de

nieuwe regels, weinig financiële ruimte geeft. Om jaarlijks een positief resultaat te hebben moesten wij vorig jaar noodge-
dwongen de belasting verhogen (en hadden dit veel liever anders kunnen doen) en jaarlijks nieuwe leningen voorzien.

De autof inancieringsmarge:

Zoals je kan vaststellen eindigen we in 2019 met een positief resultaat.

Besluit:
Een harde financiële dobber van uit het verleden, beperkte inkomsten, weinig financiële ruimte, mede veroorzaakt door de
nieuwe regels .

Er wordt gestreefd naar een gezonde financiële toekomst. Een zuinig, maar verantwoord én menselijk beleid met de focus
op een aantal realistische kernprojecten, om dromen op termijn effectief waar te kunnen maken.

é*&
rffi- -Fj

r- -. :-r.{Ë



HmË m§Ë mmsmm He9 wwrfumm$ wmre #*
§re k§*§srem #$reffiffisre.." fuË**rcmË§ms *re #m fu*$Ë§ms ...

Dit jaar was er langs de openbare weg geen kerstversiering
met lichtjes meer. ln tijden waarin iedereen zuinig moet
omspringen met energie, was dit een logische keuze.

2 kunstminnende dames uit Pepingen deden op eigen ini-
tiatief een voorstel en werkten dit samen met het gemeen-
tepersoneel uit. Met als resultaat: gouden kerstbomen. Niet
duur, zonder energieverbruik en ze kunnen jaren mee.
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Sedert de paasvakantie 2014 wordt gestadig doorgewerkt
aan de realisatie van de sociale woningen in het oud ge-

meentehuis van Heikruis. Het project verloopt hoofdza-
kelijk volgens plan; enkel de staat van een tipgevel onder
het dak bleek veel slechter dan verwacht en vereiste bijko-
mend metselwerk.

ln parallel met deze uitvoeringswerken wordt het dossier
van de sociale woningen in het centrum van Pepingen
in de gebouwen van de vroegere zagerij op alle niveaus
verder uitgewerkt. De CD&V oppositie meent te moeten
melden dat er in dit dossier getreuzeld wordt, maar als je
vaststelt dat bij de aanvang van de legislatuur zelfs nog
geen akkoord bestond over het aantal te realiseren wonin-
gen en we vandaag, op alle niveaus en in veel meer detail,
wel consensus konden bereiken, dien je eerder te beslui-
ten dat er veel vooruitgang werd geboekt. Bijgevolg kon
het OCMW een door alle actoren gedragen voorontwerp
ter goedkeuring bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal

Wonen indienen en verwachten we deze goedkeuring voor
15 januari 2015. Wij houden u in de volgende edities verder
op de hoogte.

47 kleine nieuwe Pepingenaren zijn er dit jaar bijgekomen.
Zoveel kinderen werden geboren tussen oktober 2013 en

september 2014.

Er werd één geboorteboom aangeplant in de gemeente-
lijke geboorteboomgaard voor al de kinderen die geboren
zijn dit jaar. Naast deze geboorteboom werd een naambord
geplaatst, waarop de namen van al deze kinderen worden
vermeld.

Bovendien is de bijenhal op de geboorteboomgaard op-
nieuw bevolkt. 2 imkers zullen hier voor instaan.

En nog goed nieuws in de wondere wereld van de bijtjes
en andere insecten: De gemeente deelde bloemenzaad en

haagplantjes uit, goed voor meer dan t ha bloemen en 'l

kilometer haag.
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De financiële ruimte van de gemeente Pepingen is en

blijft voorlopig klein. We moeten dus oplettend zijn,
maar tegelijkertijd moeten we ook ambitieus blijven en

alert zijn voor nieuwe mogelijkheden. Besparen waar het
moet en investeren als het kan.

Lvb wenst iedereen een succesvol en vooral gezond 2015!

VU: LvB - De Vos René, N i noofsestenweg 8 te 'l 670 Pepi ngen


