Belangrijkste SAMBA programmapunten provincieraadsverkiezingen

Kandidaten Provincieraad: LIJST 10

“Versobering” van het provinciaal bestuur met als doel de provinciale belastingen
te doen dalen of niet langer te indexeren. De provincie Antwerpen haalt haar ontvangsten vooral uit belastingen: 57% via de onroerende voorheffing en 22% via de eigen
provinciebelasting. Sinds 2008 wordt de provinciale belasting geïndexeerd. SAMBA wil
de provinciebelasting minstens “bevriezen”. In 2012 bedroeg de provinciebelasting
bijna 48 miljoen euro. Totale ontvangsten bedroegen 215 miljoen euro, waarvan
122 miljoen euro via onroerende voorheffing en 48 miljoen euro via provinciebelasting.

Verdere vermindering van het aantal provincieraadsleden tot 55. De provincie
Antwerpen telt vanaf 2013 in totaal 72 provincieraadsleden in plaats van de huidige
84 raadsleden.
SAMBA wil zich spiegelen aan de Provinciale Staten (onze provincies) te Nederland.
Daar tellen de provincieraden minimum 39 en maximum 55 leden. In 2007 werd in
Nederland het maximum aantal van 83 Statenleden (provincieraadsleden) verlaagd
naar 55 voor provincies met meer dan 2 miljoen inwoners, dit moet bij ons ook kunnen.
Verder stellen we voor het aantal gedeputeerden te beperken tot 5. Vanaf 2019
(bij de volgende verkiezingen) is dit sowieso beperkt tot 5 (momenteel 6 gedeputeerden,
1 per arrondissement).

Het Sint-Michielsakkoord herbevestigde het
belang van de provincies in 1993, maar dat neemt
niet weg dat er geen overdracht van taken kan
gebeuren naar een ander bestuursniveau.
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De XII werken van Wim
I

II

III

IV

Oprichting van KINDERDAGVERBLIJF
WOLKEWIETJE aan de Ballaarweg op 18 december
2000. Dank aan allen die zich iedere dag inzetten om deze
droom te blijven waarmaken. Het kinderdagverblijf zal na
12 jaar verbouwd worden.

Oprichting van WOLKEWIETJE
EXTRA, de gemandateerde
voorziening die ouders helpt met
occasionele – en flexibele kinderopvang.

Oprichting van P.W.A. BERLAAR-NIJLEN in 1998.
Deze vzw bouwde Wim samen met de vier P.W.A.-beambten uit
tot één van de grootste P.W.A.-kantoren in België.
Momenteel telt in Berlaar (35) en Nijlen (85) samen
120 P.W.A.-werknemers die werken bij 333 gebruikers!
Realisatie van DIENSTENCHEQUEONDERNEMING
EXTRA TIME: Met de hulp van Nadia, Ilse en Nadine werd Extra
Time uitgebouwd tot één van de belangrijkste werkgevers in Berlaar.
68 werkne(e)m(st)ers helpen 450 gezinnen. Dat moet je verdienen! Via
het EXTRA TIME FONDS werden jaarlijks een drietal initiatieven in Berlaar
en Nijlen financieel ondersteund.

Realisaties binnen de SOCIALE
HUISVESTING:
12 jaar lang was Wim bestuurder van
sociale huisvestingsmaatschappij c.v. Zonnige
Kempen.

V

Dit resulteerde in 4 projecten die mogen
gezien worden: Itegembaan (aan de Hertstraat),
Welvaarstraat (vroegere gemeenteschool),
Balder Dorp en Brassoi, een project dat hij
uitwerkte samen met vorige Vlaamse
Bouwmeester Marcel Smets.

VI

Uitbouw van SPEELPLEIN KRIEBELS: 8 weken speelpleinwerking gedurende de grote vakantie vraagt veel inzet van de jonge
monitoren. De speelpleinwerking kwam tot stand door een goede samenwerking met CKG Kinderland vzw.

VII

Oprichting van de BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ROEFELS in 1992. Dit initiatief buitenschoolse kinderopvang opende ook een lokatie te
Berlaar-Heikant.

VIII

Start van ROEFEL te Berlaar. Reeds 15 jaar zorgt Wim mee voor de
Roefelfrietjes. Wie kent ze niet?

IX

X

XI

XII

Aanzet tot de eerste TOERISTISCHE DIENST te Berlaar.
Fietskaarten van de toeristische federatie Antwerpen worden te koop
gesteld op het gemeentehuis.

Start van de UITLEENDIENST als schepen van jeugd. Deze uitleendienst van materiaal voor verenigingen en de verhuur van een podium
met telescopische poten zijn niet meer weg te denken bij verschillende
Berlaarse activiteiten.

Initiatiefname tot oprichting van LOKALE WERKWINKEL
BERLAAR-NIJLEN. Wim zorgde voor het behoud van de werkwinkel de Wolmolen te Nijlen. VDAB Mechelen wou de werkwinkel immers
sluiten.

Oprichting van DOMUS cvba in juni 2012, een nieuwe sociale
onderneming, na een tweejarige opleiding “management in sociale
economie”. Als lid van ZOB (Zelfstandige Ondernemers Berlaar) wil Wim
ook de belangen van de andere Berlaarse ondernemers verdedigen.

De plannen van Wim voor Berlaar kan U lezen
in het verkiezingsprogramma van SAMBA
Sam BA
of op www.samba-berlaar.be
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