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LEOPOLDSBURG

  

wenst u een prettig eindejaar!

De N-VA heeft zich altijd tegen 
de oorspronkelijke plannen van 
het gemeente bestuur verzet om 
een volledig nieuw gemeente-
huis te willen bouwen.

Uiteindelijk hebben de feiten ons 
gelijk gegeven. De projecten die 
ingediend werden, zaten ver bo-
ven het budget (Karmel-site  
+ 60 procent en de site van het 
oude rusthuis + 47 procent). Had 
dit verhaal doorgegaan dan zou-
den onze burgers daar achteraf 
een behoorlijke financiële kater 
aan overhouden. Er werd nu al 
gerekend met meer dan 4,5 mil-
joen euro budgetoverschrijding.

We staan achter het principe dat 
onze gemeentelijke diensten ge-
reorganiseerd en gecentraliseerd 
moeten worden. Dit gaat dus nu 
waarschijnlijk kunnen gebeuren. 
Het is ook onze visie dat het 
karakter en de functie van het 
huidige mooie gemeentehuis be-
houden dient te blijven, maar dat 
er structureel ingegrepen dient 

te worden in de achterliggende 
gedeeltes van het gebouw (feest-
zaalruimte en de burelen).
 
We betwijfelen echter of dit vol-
staat om er alle gemeentediensten 
(inclusief OCMW, Huis van het 
Kind, …) op een comfortabele 
manier in te huisvesten. Daarom 
vinden we dat er ook moet ge-
dacht worden aan een eventuele 
uitbreiding naar de overkant van 
de Maria Louisalaan toe. Beide 
delen zouden dan op een estheti-
sche en functionele wijze met el-
kaar verbonden kunnen worden. 
Pas dan kunnen onze burgers op 
één locatie voor alle dienstverle-
ningswensen terecht.

Waarom kan hierbij dan ook niet 
direct een renovatie van de Maria 
Louisalaan overwogen worden? 
Het wordt immers de  hoogste 
tijd dat deze schandvlek uit ons 
straatbeeld verdwijnt.

Pittig detail : het vernieuwde 
gemeentehuis moet, voor het 

huidige bestuur, klaar zijn tegen 
september 2018. Dit is net één 
maand voor de volgende gemeen-
teraadsverkiezingen… van een 
toeval gesproken! 

Een hernieuwd gemeentehuis, met (hopelijk) een 
aanvaardbaar prijskaartje?

Fractieleider Toni Fonteyn aan 
het gemeentehuis

www.n-va.be/leopoldsburg
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www.n-va.be/leopoldsburg leopoldsburg@n-va.be

N-VA Leopoldsburg vroeg vorig 
jaar in de politieraad de cijfers op 
van vaststellingen van overtredin-
gen op het zwaar vervoer in de Ka-
naalstraat. Uit het antwoord van de 
politiecommissaris van 27 jan 2015 
blijkt dat er maar 10 onmiddellijke 
boetes werden opgesteld en geen 
enkel proces-verbaal. Voorgeschre-
ven controlepunten voor de politie-
ploegen hadden blijkbaar weinig of 
geen afschrikeffect.

In het verslag van het schepen-
college van september stond ook 
een  aanvraag van een firma tot 
opheffing van het tonnageverbod 

(3.5 ton) in de Kanaalstraat. Deze 
firma zou een opdracht hebben om 
zich met zware vrachtwagens van 
Heusden-Zolder naar Lommel te 
begeven. De aanvraag werd door 
het college afgewezen. De toestand 
van de Kanaalstraat is op dit ogen-

blik in staat van vernieling! (vooral 
rechts gezien richting  Heppen).
Wij begrijpen dat er op dit ogenblik 
misschien andere prioriteiten zijn, 
maar door gebrek aan controle op 
dit zwaar vervoer wordt de Kanaal-
straat aan flarden gereden. 

Onze vraag voor meer controles is 
dan ook terecht. We vroegen bur-
gemeester Beke wat het standpunt 
van het schepencollege is. Hij ant-
woordde dat er bijkomende contro-
les zouden worden uitgevoerd. 

Wij zullen nauw toezien op deze 
zaak!

Een aantal bewoners van de 
Antwerpsesteenweg in Leopolds-
burg is de waterellende in hun 
buurt beu. Hun huizen hebben 
veel meer last van opstijgend 
vocht sinds er woningen zijn 
bijgebouwd. “De achterliggende 
gracht wordt niet onderhouden 
door Infrabel”, zeggen ze.

Vooral de bewoners van het deel 
tussen de Kanaalstraat en de En-
genstraat in Leopoldsburg hebben 
af te rekenen met waterellende. 
Hun huizen zitten geprangd tus-
sen een hoger gelegen kanaaloever 
aan de voorkant en een spoorweg-
berm aan de achterkant. “Wie hier 
kwam wonen, wist dat het drassig 
was”,  zegt Leo Berkmans, die er 
al 25 jaar woont. Maar tot voor 
enkele jaren geleden vond het wa-
ter nog gedeeltelijk zijn weg naar 

de onbebouwde zones of naar de 
afwateringsgracht ...

N-VA IN DE BRES
N-VA Leopoldsburg sprong in 
de bres voor de inwoners van de 
Antwerpsesteenweg. Op een ver-
zoekschrift van de bewoners aan 
het gemeentebestuur in september 
2014 kwam geen gepast antwoord. 
Tijdens de gemeenteraad van 
oktober vroeg  N-VA-gemeente-
raadslid Jos BERGHMANS naar de 
stand van zaken en drong hij aan 
op maatregelen om het probleem 
effectief aan te pakken. 

Intussen komt er beweging in 
de zaak en werden er door het 
gemeentebestuur nieuwe beloften 
gedaan. Gaan de buurtbewoners 
de laarzen dan eindelijk in de kast 
mogen bergen?

Controle zwaar verkeer Kanaalstraat

Bij de toelichting van de jaarrekening door de financiële beheer-
der van de gemeente op de gemeenteraad van december 2013, 
stelde de N-VA-fractie vast dat er geen lijst bestond van leegstand 
en van verwaarloosde gebouwen.

Onze fractie is tot actie over gegaan tijdens de gemeenteraad 
van 5 februari 2014. Het probleem werd toen door ons gemeen-
teraadslid Werner Noels nogmaals aangekaart. Eind december 
2014 is er dan eindelijk een vermoedenslijst van leegstand en 
van verwaarloosde gebouwen opgesteld door onze gemeente. Er 
werd ook gestart met de opmaak van de technische verslagen.

Hiermee wordt de leegstand in onze gemeente ontmoedigd. Het 
verbeteren van onze gemeentekern is voor N-VA Leopoldsburg 
essentieel voor een ruimtelijk beleid.

Wij houden de vinger aan de pols.

Leegstand centrum Leopoldsburg

Veel burgers van Leo-
poldsburg stellen zich 
terecht een massa vra-
gen bij de komst van de 
vluchtelingen. Ook wij 
zijn bezorgd en daarom 
zijn we op zoek gegaan 
naar antwoorden.

Hoeveel vluchtelingen zijn er 
nu aangekomen in Leo-
poldsburg?
Op maandag 9 november 
werden de laatste bewo-
ners verwacht. Dan is de 
maximum capaciteit van 
500 mensen bereikt. De 
meerderheid van de asiel-
zoekers in Leopoldsburg 
zijn Syriërs, Irakezen en 
Afghanen. Het gaat hier 
grotendeels over gezin-
nen, hoger opgeleiden en 
een honderdtal kinderen.

Blijven de vluchtelingen 
in Leopoldsburg en hoe 
wordt het integratietraject 
opgestart?
Het is helemaal niet duide-
lijk dat de erkende vluch-
telingen daadwerkelijk 
in Leopoldsburg zullen 
blijven. Volgens de burge-
meester zullen zij, na een 
eventuele erkenning, in 
eerste instantie uitwijken 

naar de grotere steden en 
daar trachten hun verblijf 
verder vorm te geven. Of 
dit effectief zal gebeuren 
en of dit definitief is, is 
maar zeer de vraag.

Nederlands leren is 
momenteel de prioriteit. 
Alleen zo kunnen zij 
deelnemen aan het leven 
in onze gemeenschap. De 
kinderen krijgen aparte 
lessen in de verschillende 
scholen van Leopoldsburg 
om hun integratietraject 
verder te zetten. 

Sport is volgens ons ook 
een ideaal medium om de 
integratie van zowel de 
kinderen als de volwasse-
nen te optimaliseren. Het 
organiseren van (sport)
wedstrijden kan leiden 
tot een positief verloop 
van hun tijdelijk verblijf in 
Leopoldsburg.

Wat als ze eenmaal erkend 
zijn, kunnen zij dan hun 
families laten overkomen?
Het voorstel van N-VA 
Leopoldsburg is hierin 
heel duidelijk. We dienen 
een periode vast te leggen 
dat het verboden is om fa-

milies te herenigen. Het is 
aan de wereldpolitiek om 
ervoor te zorgen dat deze 
mensen zo snel mogelijk 
naar hun land zouden 
kunnen terug keren. 
Elke vorm van hereniging 
kan leiden tot een defini-
tief verblijf in België en dat 
is niet het uiteindelijk doel.  

Vandaag slaagt onze ge-
meente er zelfs niet in om de 
inwijkelingen van de vorige 
generaties op de juiste manier 
te integreren. Een goede 
kennis van de Nederlandse 
taal blijft een struikelblok en 
dat resulteert o.a. in een hoge 
werkloosheid bij deze groep.  
Het is duidelijk dat Leopolds-
burg nog helemaal niet klaar 
is om nog meer inwijkelingen 
definitief op te vangen.

Zijn we zeker dat er geen 
criminelen meegereisd zijn?
Elke vluchteling wordt 
grondig gescreend op 
zijn/haar verleden. Jam-
mer genoeg kan niemand 
garanderen dat er niets zal 
gebeuren, maar de politie 
is alom vertegenwoordigd 
in onze gemeente om de 
potentiele dreiging zo 
klein mogelijk te houden.

N-VA Leopoldsburg zal 
deze zaak heel nauw blij-
ven opvolgen en we zullen 
constructief, maar kritisch 
zijn, zowel naar Leopolds-
burg als naar Vlaanderen 
toe.  

We willen de grootste 
bezorgdheden meenemen 
naar de gemeenteraad 
waar we duidelijk hebben 
bewezen dat we als op-
positiepartij wel degelijk 
dingen kunnen doen 
veranderen!

Wateroverlast Antwerpsesteenweg

Vluchtelingen in LeopoldsburgGemeenteraadslid  
Jos Berghmans

Gemeenteraadslid Bert 
Boeckx en N-VA-
afdelings voorzitter 
Pascal Meuris aan het 
noodasielcentrum

Gemeenteraadsleden Marco Nicoli en 
Werner Noels

… onze fractie op de gemeenteraad van 4  
november tegenstemde voor de hoge budget-
ten en meerjarenplannen voor de vier  
kerkfabrieken? Onze burgemeester  
verklaart dat de visie van het gemeente-
bestuur overeenkomt met deze van het 
bisdom. De Vlaamse Regering eist nochtans 
een visienota sinds 2012, maar die is er in 
Leopoldsburg niet. Er wordt vrede genomen 
met de reeds doorgevoerde sluiting van de 

kapel van het Karmelietessenklooster en de 
sluiting van de kapel Immert.

… het offerfeest meer dan 150.000 euro 
gekost heeft? Negen  gemeenten hebben 
hieraan meegedaan en in het totaal zijn er 
een driehonderdtal schapen gekeeld. 

Dat komt zomaar even neer op 500 euro per 
schaap!

Wist je dat?



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


