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Eten à volonté. Indien er speciale voedselwensen zijn (vegetariërs, allergiën,…) laat
dit op voorhand weten. Indien er wensen zijn naar bepaalde dranken/bieren is dit
ook geen enkel probleem indien u dit op voorhand doorgeeft zodat we het nodige
kunnen organiseren voor u.
Inschrijven op voorhand is verplicht! Koop een kaart bij één van de LSP-leden of
LSP-sympathisanten. Of via email: BBQ@LSP-Keerbergen.be en GSM: 0499 59 14
38
VVK: 5€ niet-werkenden en 7.5€ werkenden
ADD: 7.5€ niet-werkenden en 10€ werkenden
Kinderen onder 12 jaar gratis
Drank aan democratische prijzen!
Neem een abonnement op ons maandblad
‘De Linkse Socialist’
De krant “De Linkse Socialist” biedt iedere maand een
reeks artikels, verslagen en analyses vanuit de arbeidersbeweging en jongerenstrijd. In tegenstelling tot
de gevestigde media laten wij werkenden en jongeren
zelf aan het woord.
Neem een abonnement op deze krant: 20 € voor 12
nummers (meer mag ook als steun) of een doorlopende opdracht van minstens 2 euro per maand. Een
proefabonnement (3 exemplaren) kost 5 euro.
Stort op BE48 0013 9075 96 27 van Socialist Press.
Gelieve dit pamflet niet op de openbare weg te gooien aub.
Ver. Uitg. Geert Cool, Hovenierstraat 45, 1080 Molenbeek
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Ondemocratische
werking gemeentebestuur
Het verbaast ons niet wat de resultaten zijn van een enquête van Het Nieuwsblad
over het bestuur van de gemeente Keerbergen. Onze burgemeester wordt gebuisd met
een score van 48% tegenover het Vlaamse gemiddelde van 61%. Bij de vergelijking
van het huidige gemeentebestuur met het vorige geeft 55,4% van de Keerbergenaren
in de enquête aan dat we er slechter aan toe zijn, een stijging van het cijfer t.o.v. 2013
dat toen reeds op 53,2% stond.
De redenen zijn divers. In onze vorige nieuwsbrieven haalden we reeds de talloze
belastingsverhogingen en premieverlagingen aan.
Het gemeentebestuur is niet transparant en respecteert niet de democratische inbreng van zowel de burgers als de mensen die in de gemeenteraad zetelen.
Naar aanleiding van diverse geschillen in de gemeenteraad blijkt duidelijk dat de
huidige meerderheid weinig respect heeft voor democratisch debat. In de gemeenteraad onthoudt de oppositie zich telkens bij de stemming voor de goedkeuring van
de notulen, behalve tijdens de gemeenteraad van 15 februari toen de oppositie tegenstemde. De notulen worden niet correct en niet volledig opgesteld. Op de 15de
werden bijvoorbeeld bepaalde aanpassingen gewoon weggestemd - meerderheid tegen oppositie. Ook heeft een lid van de meerderheid, gesteund door de meerderheid,
uitspraken ontkent die hij degelijk heeft gedaan op de gemeenteraad van 18 januari.
En er wordt nog op een weinig respectvolle wijze een verkozene systematisch de
mond gesnoerd.
vervolg op blz. 2…

www.socialisme.be

... vervolg van blz. 1
Toen er discussie was tussen de handelaren en de burgemeester over de kerstnocturne, die volledig faalde, was het volgens de burgemeester ook de schuld van bijvoorbeeld de HAVEK die hun leden niet zou hebben geïnformeerd? Een dure grap
van 10.000 €. Daarnaast is er ook heel wat wrevel in verband met de heraanleg van
het gemeenteplein en verschillende wegen in het centrum. Inspraak van Keerbergse
belangenorganisaties en handelaren worden naast zich neergelegd.
In plaats van problemen op te lossen worden persoonlijke aanvallen gelanceerd op
iedereen die een probleem aankaart, ofwel wordt de verantwoordelijkheid afgeschoven.
Sociale woningen
Nog een dossier dat op de lange baan wordt geschoven door het inerte bestuur is de
kwestie van sociale woningen.
Volgens een berekening van het “bindend sociaal objectief” zou de gemeente de
komende jaren een 150-tal sociale woningen moeten bijbouwen. Er waren er 31 voorzien op de verkaveling tussen Bakestraat en Vogelzang, maar dit project is juridisch
vastgelopen in verband met grondvervuiling. Ondertussen is er geen enkel engagement van het gemeentebestuur om alternatieven naar voor te schuiven. Hoeveel sociale woningen worden er gebouwd op de verkaveling van 29 stukken grond in het
Aspergeveld?
Ondertussen groeien de wachtlijsten aan.
Wachtlijst sociale woningen:
		
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014

Koop Huur
2
11
187 – waarvan 20 uit Keerbergen
14
288 – waarvan 25 uit Keerbergen

Wat zijn de toekomstperspectieven op dit vlak van het gemeentebestuur? “Wij tonen ons engagement, dat is ook al heel wat” dixit de meerderheid op de gemeenteraad
van 14 december 2015.

Vluchtelingen
Het is schandalig hoe de 2de rijkste gemeente faalt in het beleid rond de opvang
en integratie van vluchtelingen. Het zou voor onze gemeente geen probleem mogen
zijn om snel en degelijke opvang te voorzien. Verschillende projecten worden op de
lange baan geschoven en uitgesteld, ofwel worden allerhande excuses en drogredenen
aangehaald voor het gebrek aan opvang. Ook moet er veel meer aandacht komen aan
de integratie van deze vluchtelingen eens ze hier zijn.
LSP Keerbergen organiseert een meeting op vrijdag 27 mei 2016 rond het thema
van de vluchtelingen. (19u30 in zaaltje van café De Walvis te Keerbergen).

LSP-Keerbergen staat voor:
• Basisdemocratie en transparantie op alle niveaus
• Een gemeentelijk investeringsplan voor sociale woningen
• Een degelijk gemeentelijk plan voor de opvang en integratie van vluchtelingen en asielzoekers
• Tegen elke vorm van racisme, seksisme en militarisme
• Tegen de kapitalistische winstlogica
• Voor een socialistische samenleving

Meetings van LSP-Keerbergen

(steeds op vrijdag 19u30 zaaltje café De Walvis Keerbergen)
22 april:
Feel The Bern
- analyse en perspectieven voor
links in de VS

27 mei: Analyse vluchtelingencrisis en wat wij kunnen doen voor de
vluchtelingen

