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Pak de onveiligheid nu aan!

Verhoging perrons Moerbeke blijft uit

Naar aanleiding van een recent aantal incidenten en klachten van burgers die te maken 
kregen met onveiligheid, overlast en criminaliteit, riep CD&V-fractieleider Johan Vanden 
Herrewegen de burgemeester op om gevat en krachtdadig op te treden en het geweld in 
Geraardsbergen een halt toe te roepen. 
Lees het hier, op pagina 4!

Op zondag 14 oktober 2012 worden 
de mensen verkozen die de volgende 
zes jaar uw gemeente besturen. 
CD&V Geraardsbergen is al geruime 
tijd bezig met de voorbereidingen 
voor deze verkiezingen en zal er in 
2012 staan met een sterke ploeg van 
gemotiveerde mensen.
De afgelopen 5 jaar hebben we een 
degelijke oppositie gevoerd in zowel 
gemeente- als OCMW-raad. In tal 

van dossiers werd de huidige meer-
derheid (Open VLD en sp.a) om 
verduidelijking gevraagd en werd 
door de CD&V-fractie bijgestuurd en 
afgeblokt waar nodig. 
Dank aan de mandatarissen voor hun 
inzet en dossierkennis, hun positieve 
medewerking in de gemeente en het 
verdedigen van de belangen van alle 
Geraardsbergenaars. 
Wij blijven die centrumpartij met 

oog voor de noden van de ganse 
gemeenschap. Begin 2012 stellen we 
ons programma aan u voor. Voelt u 
zich geroepen om hieraan te partici-
peren? Laat het ons weten.

Rudy Frederic
Voorzitter CD&V 
Geraardsbergen

info@geraardsbergen.cdenv.be
www.geraardsbergen.cdenv.be

In 2009 diende Andrée Depreter 
een aanvraag in voor het verhogen 
van de perrons aan het station van 
Moerbeke. Op de planning van In-
frabel werd dit werk voorzien in de 
loop van 2010, maar bijna twee jaar 
later zijn deze werken nog steeds 

niet gestart. Zo blijft de opstap-
plaats met de meeste reizigers in 
de streek voorlopig in de kou staan. 
Er wordt bij de overheid aange-
drongen om deze werken niet uit te 
stellen!

Johan Vanden Her-
rewegen: “Wat moet 
er nog meer gebeuren 
voor de burgemeester 
en schepenen gepaste 
maatregelen nemen?”
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Pak de onveiligheid nu aan!

Wat moet er nog meer gebeuren 
voor de burgemeester en schepenen 
gepaste maatregelen nemen? Waar-
op wacht men om de politiemensen 
beter te ondersteunen? Waarom 
worden er, naar het voorbeeld van 

andere steden zoals Lokeren en Me-
chelen, vanuit de lokale problema-
tiek en vanuit een totaalvisie op het 
veiligheidsprobleem, geen kordate 
beslissingen genomen die het pro-
bleem preventief  en sanctionerend 

aanpakken? Veiligheid is trouwens 
niet alleen een taak voor de politie. 
Ook in andere beleidsdomeinen 
moet er meer aandacht aan worden 
besteed.

Iedereen wil dat Geraardsbergen 
een stad is waar het aangenaam is 
om te wonen. Als we deze ambi-
tie willen waarmaken, mogen we 
de problemen niet ontkennen en 
moeten we er daadwerkelijk ook iets 
aan doen.

Onveiligheid, overlast en criminaliteit,… Het is onaan-
vaardbaar dat dergelijke toestanden worden gedoogd. 
Het is dan ook onbegrijpelijk dat de burgemeester onze 
fractie verwijt de stad in een slecht daglicht te plaatsen 
omdat we de problemen aankaarten. Hij minimaliseert ze 
bovendien zelf door te zeggen dat het hier “niet erger is 
dan elders”.

Moerbekeplein aan herwaardering toe

Moerbeke heeft het groot-
ste dorpsplein van alle 
Geraardsbergse deelge-
meenten. Fietsers, voor-
bijkomende wandelaars of 
dorpsgenoten die na hun 
bezoek aan bakker, slager, 
supermarkt of krantenwin-
kel nog eens rustig met 
elkaar een babbeltje willen 
slaan, komen echter niet 
aan de bak. 

Vele steden en dorpen beschikken 
over een mooi ingericht plein met 

allerlei voorzieningen, zoals rustban-
ken, tafels en bloemperken.

In het kader van de vernieuwing 
van de dorpskernen pleit raadslid 
Andrée Depreter daarom voor een 
herwaardering en een oordeelkundi-
ge herinrichting van het dorpsplein 
van Moerbeke. Een kunstwerk zou 
hier een plaatsje kunnen krijgen.

Aangezien de parking langs de 
spoorlijn onlangs gevoelig werd 
uitgebreid, is er zeker plaats voor 
enkele rustbanken (bijv. onder de 

bomen) zonder daarom al te veel 
parkeerruimte voor pendelaars te 
moeten inboeten.

Bij de heraanleg van het Moerbeke-
plein moet ook voldoende aandacht 
worden besteed aan de verkeersvei-
ligheid op en rond het plein, omwil-
le van de nabijgelegen gewestwegen 
Edingseweg en Pauwelstraat en de 
drukke overweg.
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Een geschil met de federale belastingsadministratie? 

De ‘Fiscale Bemiddelingsdienst’ helpt u!

Wie kan een beroep doen 
op de fiscale bemiddelings-
dienst?
Elke belastingplichtige die een 
geschil heeft met de federale belas-
tingadministratie.

Voor welke geschillen kunt u 
bemiddeling vragen?
Voor alle geschillen over de hef-

fing en de invordering waarvoor de 
Federale Overheidsdienst Financiën 
bevoegd is. d.w.z.:
- personenbelasting (*)
- vennootschapsbelasting (*)
- BTW
- registratie- en successierechten
- kadastraal inkomen
- douane en accijnzen
Waar kunt u uw bemidde-
lingsaanvraag indienen?
Alle aanvragen kunnen verstuurd 
worden per post, telefonisch, per 
fax of  mail:
Fiscale Bemiddelingsdienst
Koning Albert II-laan, 33, bus 46
1030 Brussel
Tel: 0257/62360 
Fax: 0257/98057
fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be
Meer uitleg vindt u op de website 
www.fiscalebemiddeling.be

Wat gebeurt er met uw aan-
vraag?
- Binnen de 5 werkdagen na de ont-
vangst van uw aanvraag krijgt u een 
ontvangstmelding;
- Binnen de 15 werkdagen na de 
ontvangst van uw aanvraag wordt u 
medegedeeld of  uw aanvraag al dan 
niet ontvankelijk is.

Wat is de kostprijs van de be-
middeling?
Deze dienstverlening is volledig kos-
teloos en wordt verstrekt door een 
team van speciaal daartoe geselec-
teerde ambtenaren.

(*) Voor deze belasting moet u echter 
eerst een officieel bezwaarschrift bij de 
bevoegde gewestelijke directeur indienen. 
Uw bemiddelingsaanvraag kunt u gelijktij-
dig indienen.

De Fiscale Bemiddelings-
dienst is een autonome 
dienst die objectief, on-
afhankelijk en onpartijdig 
bemiddelt wanneer u een 
blijvend geschil hebt met 
de federale overheids-
dienst Financiën.

“Leefloon, voor wat hoort wat”

- Onlangs lazen we dat een 
Rus € 1 800 leefloon kreeg en 
geschorst werd. Is dit correct?
“Het bedrag zelf  klopt niet: het 
leefloon varieert van € 513 tot € 
1027 per maand. (*) Deze bedragen 
worden soms wel verhoogd met 
extra ‘inkomsten’, zoals de kinderbij-
slag in dit geval, maar daar heeft het 
OCMW geen invloed op. Hij werd 
inderdaad terecht geschorst.”

- Hoe bepalen jullie of iemand 
in aanmerking komt voor leef-
loon?
“Het Sociaal Comité van het 
OCMW beslist hierover op basis 
van een uitgebreid sociaal en fi-
nancieel onderzoek door de maat-
schappelijk werkers. Bij elk dossier 
wordt dus individueel en zorgvuldig 
nagegaan of  er aan de voorwaarden 
wordt voldaan.” 

- Wat zijn redenen om geen 
leefloon toe te kennen of om 
het leefloon te schorsen?
“Als blijkt dat de wettelijke voor-
waarden niet vervuld zijn om een 
leefloon te krijgen, volgt er een 
negatieve uitspraak. Deze voorwaar-
den hebben betrekking op leeftijd, 
nationaliteit, bestaansmiddelen, enz. 

Maar ook bijvoorbeeld een gebrek 
aan medewerking of  werkbereid-
heid wordt niet geduld. Een mani-
feste onwil om Nederlands te leren 
- wat de kans op werk verhoogt - is 
ook ontoelaatbaar. De bedoeling is 
dat deze mensen maatschappelijk 
integreren. Voor wat, hoort wat.”

(*) Wettelijke bedragen van het leefloon 
(geldig sinds 01/09/2011): €  513,46/
maand voor samenwonende, €  770,18/
maand voor alleenstaande, € 1 026,91/
maand voor persoon met gezin ten laste.

Er is de laatste tijd heel 
wat te doen om de toeken-
ning van leeflonen door 
het OCMW. Om enkele 
misverstanden uit de we-
reld te helpen, vroegen 
we OCMW-raadslid Veerle 
Mertens om wat meer uit-
leg.
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Nijpend tekort aan parkeergelegenheid voor pendelaars

Regelmatig is een deel van deze 
parkeergelegenheden onbeschik-
baar omdat ze als tijdelijke halte 
voor de bussen van De Lijn 
worden gebruikt. Nochtans komt 
een goede bereikbaarheid van de 
stad -met een degelijk parkeer-
beleid als essentieel onderdeel- 

de uitstraling, aantrekkelijkheid 
en leefbaarheid van de stad ten 
goede. 
Op vraag van vele burgers, 
bracht David Larmuseau dit pro-
bleem al meermaals ter sprake 
op de gemeenteraad, maar een 
realistische oplossing op korte 

termijn blijft echter uit. Behalve 
de NMBS-Holding en Infrabel 
moet ook het stadsbestuur van 
Geraardsbergen hierin dringend 
zijn verantwoordelijkheid opne-
men! 
Zo is het belangrijk dat het 
anticipeert op de bouwwerken 
voor een parkeertoren die ten 
vroegste binnen een aantal jaren 
zouden starten. Het is wenselijk 
dat Geraardsbergen een tijdelijke 
oplossing zoekt voor zijn pen-
delaars en het NMBS-personeel. 
De onteigening wegens openbaar 
nut van een perceel weiland aan 
de parking van de Vooruitzicht-
straat zou een eerste stap in de 
goede richting zijn.

Wie geregeld in Geraardsbergen moet zijn, weet dat 
parkeren een hele opgave is. Ook de vele pendelaars zijn 
bekend met het probleem. De nodeloze zoektocht naar 
een plekje dwingt hen er vaak toe om de wagen onregle-
mentair achter te laten op de parkings. 

Stadsschuld stijgt met 42%

Het sp.a – Open VLD schepencollege heeft de voorbije jaren diverse 
investeringen doorgevoerd zonder de nodige financieringen op te nemen. 
Dit had voor gevolg dat er gedurende een beperkte periode geen leninglast 
of  intresten moesten worden betaald. Anderzijds leidde deze politiek eind 
2010 wel tot een gecumuleerd tekort op het investeringsbudget van 9 
miljoen euro. Om de investeringen van 2011 te financieren is nog eens een 
bijkomende lening nodig van 4,8 miljoen euro. Op die manier zal de stads-
schuld van 32,2 naar 46 miljoen euro stijgen of  een toename van 42 %. De 
belastingbetaler zal de impact hiervan allicht niet voelen vóór oktober 2012.

Zondag 6 november 2011 
van 11.30 tot 14.30u

Maandag 7 november 2011 
van 17.00 tot 21.00u
In de parochiezaal van 
Viane

Eetfestijn 
sectie Viane

David Larmuseau: “Ook het stadsbestuur van Geraardsbergen moet zijn verantwoor-
delijkheid opnemen.”


