
Samen komen we erdoor!’
‘Nog even volhouden. 

Bijna hadden we geen recyclagepark meer! 

Was het niet door een tussenkomst van de N-VA en een snelle administratieve  
opvolging door de diensten van minister Zuhal Demir, dan had u gedurende vele 
maanden met uw afval naar de buurgemeenten moeten rijden. Want uit onze  
navraag bleek dat het gemeentebestuur een broodnodige verlengingsaanvraag voor  
het recyclagepark pas in september 2020 had ingediend. Rijkelijk laat. 

Die verlenging was nodig, want het nieu-
we recyclagepark opent pas ten vroegste 
midden 2022 haar deuren, terwijl de 
uitbatingsvergunning van het huidige 
park afliep op 30 januari 2021.   

Een verlenging is afhankelijk van een 
afwijkingsaanvraag die door de Vlaamse 
minister van Milieu (Zuhal Demir) 
moest goedgekeurd worden. Blijkt  
dat het huidige gemeentebestuur de 
verlengingsaanvraag pas had ingediend 
na onze vragen hierover op de gemeente-
raad van september 2020. Rijkelijk laat, 
als je weet dat de procedure tot een jaar 
in beslag neemt en de vergunning al eind 
januari 2021 afliep.

Hoe leg je aan onze inwoners uit dat ze, 
gedurende vele maanden, met hun afval 
naar onze buurgemeenten moeten rijden 
en daarvoor ‘mogen’ betalen? En dat 
allemaal omdat ons gemeentebestuur te 
laat in actie geschoten is.

De N-VA steunde steeds actief een tijdige 
verlenging en ondernam ook de nodige 
stappen. Gelukkig werkt de administra-
tie onder minister Zuhal Demir efficiënt 
en snel, want we kregen vanuit Brussel  
de bevestiging dat de minister – na de 
nodige adviezen – de afwijking eind 
januari goedkeurde.

Dus voorlopig kunt u verder terecht in 
het ‘oude’ recyclagepark.

Zo ziet u dat de N-VA, in uw belang, ook 
vanuit de oppositiebanken constructief 
meewerkt én  
vooruitdenkt. 

Toni Fonteyn,
gemeenteraadslid

Beste inwoners van  
Leopoldsburg en Heppen,

Het nieuwe jaar 2021 nam een  
vliegende start: vaccinatiecentra  
werden opgericht, we kregen een  
echte winterprik met sneeuw, gevolgd 
door bijna zomerse temperaturen…

Laten we hopen dat dit de start is van 
een beter jaar met minder virussen, 
meer ontspanning, meer liefde, meer 
hobby’s en meer van alle goede dingen.

Vele organisaties moesten hun verschil-
lende activiteiten annuleren; ook bij 
onze afdeling is dat niet anders. Onze 
jaarlijkse barbecue werd afgelast en 
onze afhaal-eetdag annuleerden we 
uit veiligheidsoverweging. Toch blijven 
we niet stil zitten. We blijven plannen 
maken om leuke activiteiten te organi-
seren voor de inwoners. Volg daarom 
zeker onze Facebookpagina, want 
ook daarop maken we alle initiatieven 
bekend.

Verder blijven onze gemeenteraadsle-
den zich inzetten voor de gemeente: 
voorstellen tot aanpassing of verbe-
tering maar ook klachten zijn steeds 
welkom bij ons. We proberen te helpen 
waar we kunnen.

Als laatste wens ik iedereen nog  
veel geduld, een beetje aanpassings-
vermogen en een 
goede gezondheid 
toe. Hou het veilig!

Dorinda  
Vandecauter
Voorzitter N-VA 
Leopoldsburg en 
Heppen
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Wie is Svenja? 
Het mag gezegd worden: ik ben een geboren en getogen Kampenaar. Ik ben ondertussen 31 jaar en woon met mijn gezinnetje op 
Strooiendorp. Samen met mijn partner, die ook van jongs af aan in Leopoldsburg woont, hebben wij een dochtertje Féline. 

Nadat ik mijn studies als kleuterleidster in Hasselt had afgerond, ben ik begonnen bij KBC. Eerst als commercieel medewerker bij 
KBC Bank in de Boerentoren in Antwerpen, om nu lokaal te werken in Leopoldsburg en Hechtel als medewerker van KBC  
Verzekeringen. De afwisseling tussen de verschillende verzekeringen en het schadebeheer maakt de inhoud van mijn job boeiend. 

Wat zijn jouw interesses? 
In alle eerlijkheid kruipt het grootste deel van mijn vrije tijd in het entertainen van dochterlief. Wat ik uiteraard met veel plezier 
doe. Daarnaast probeer ik me sportief bezig te houden. Samen met mijn buurvrouw loop ik geregeld een rondje in de wijk. Op deze 
manier hebben we onze wekelijkse babbel en zijn we gezond bezig, op een veilige manier natuurlijk. Sinds Covid-19 maken we op 
zondag een familiewandeling in de groene omgeving van Heppen en Leopoldsburg.

Wat zijn jouw politiek ambities? 
Op dit moment ben ik de secretaris van onze lokale N-VA-afdeling. Kort voor de vorige verkiezingen 
ben ik in het bestuur gestapt van N-VA Leopoldsburg-Heppen. Ik heb hier veel aangename en  
gemotiveerde mensen leren kennen en ben zeer tevreden met de manier waarop ik nu bijleer hoe  
onze gemeente draait. Ik wil vooral een luisterend oor te zijn en een klankbord voor de inwoners van 
Leopoldsburg en Heppen die niet direct weten waar naartoe met hun verhaal of vraag.
 
Wat brengt de toekomst? 
Ik hoop dat we snel kunnen terugkeren naar een vrijere en aangename manier van leven in het nieuwe 
normaal. Want ik ben me bewust dat het niet meer zal zijn zoals voor 2020. Maar laten we positief ein-
digen met te zeggen dat ik wil meehelpen aan gezellig wonen in een verbonden wijk met onze gezin-
nen in een rustig en groen Leopoldsburg en Heppen. 

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.  
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare  
minderheid terzijde kan schuiven.

In de kijker: secretaris Svenja Vandendries

Svenja Vandendries, secretaris N-VA Leopoldsburg

leopoldsburg@n-va.be
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Onwettige en gevaarlijke borden
 Probleem 1: onwettige situaties
Stel: het brandt in de Kon. Louisa-
Marialaan. Of minder spannend: de 
vuilniszakken van de bewoners staan 
aan de kant van de straat. Mag de 
brandweer- of vuilniswagen daar ko-
men? Logisch antwoord: natuurlijk! 
Echter: aan het begin van de straat 
staat een verkeersbord C21 met een 
maximum van 5 ton zonder blauw 
onderbord! Voertuigen van meer dan 
5 ton, zoals een brandweerwagen of 
vuilniskar, mogen hier niet komen. 
Want dan moet het blauwe onderbord 
– uitgezonderd diensten – geplaatst 
worden (art. 65 
KB AR politie 
wegverkeer).

Bochtenwerk in vijf bedrijven: aanstelling eerste Algemeen 
Directeur
De benoeming van een volwaardig algemeen directeur voor Leopoldsburg leest als een slecht toneelstuk in vijf bedrijven.  
Een verslag van het betere bochtenwerk.

 Akte 1: ons van geen kwaad bewust
Gedurende meer dan 10 jaar heeft Leo-
poldsburg enkel een waarnemend ge-
meentesecretaris. Niemand kan verklaren 
waarom, het is zelfs niet duidelijk sinds 
wanneer.

 Akte 2: wij staan boven de wet
Geen uitvluchten meer, het decreet Lokaal 
Bestuur is duidelijk: in februari 2019 moet 
de procedure starten om een (volwaar-
dig) algemeen directeur te benoemen. De 
meerderheidspartijen leggen het decreet 
bewust naast zich neer. Er gebeurt niets.

 Akte 3: nu is het gedaan!
De gouverneur bevestigt de klacht van de 
N-VA: de huidige situatie in Leopoldsburg 
is onwettig. Onder dreiging van het sturen 
van een commissaris buigt de meerder-
heid: in november 2019 start de selectie-
procedure.

 Akte 4: het corona-excuus
Andere gemeenten in Vlaanderen doen er 
– in diezelfde coronatijden – drie tot negen 
maanden over om een algemeen directeur 
te selecteren. Leopoldsburg: tot vier keer 
zo lang. De wettelijke termijn wordt met 
zeven maanden overschreden.

 Akte 5: eind goed al goed
De meerderheidspartijen erkennen dat 
het selectieproces onredelijk lang geduurd 
heeft. Met 24 van de 25 stemmen steunt 
de gemeenteraad het N-VA-voorstel om 
niet langer met dit selectiebureau samen te 
werken. 

Uitkijken nu naar 1 mei 2021: dan heten 
we Joke Lievens van harte welkom als 
eerste échte Algemeen Directeur van  
Leopoldsburg.

Bart Vissers, 
ondervoorzitter

Jos Berghmans, 
gemeenteraadslid

N-VA vraagt actie !
De N-VA kaartte beide 
problemen aan op de 
gemeenteraad van 2 
februari 2021. We vragen 
een grondige controle om 
op te treden bij onwettige 
of nutteloze borden en 
reclamepanelen. 

 Probleem 2: gevaarlijke situaties
Aanwijzingsborden of reclamepanelen mogen de 
zichtbaarheid voor weggebruikers niet hinderen 
en de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. 
Daarom is voor borden op privédomein een 
omgevingsvergunning nodig. Extra vervelend 
wordt het als het bedrijf in kwestie al een half 
jaar weggetrokken is.

www.n-va.be/leopoldsburg
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(Ook) in 2020 waren we actief voor u
Weinig fysieke contacten en vele digitale vergaderingen. Vanuit de oppositie zaken veranderen is sowieso al niet evi-
dent, want de meerderheid stemt goede voorstellen uit de oppositie meestal weg. Toch is onze fractie actief en positief 
oppositie blijven voeren! Lees hier enkele van onze verwezenlijkingen.

Weigering bouwvergunning Merkez 
Moskee in de Couwenberghstraat 
Nadat de bouwvergunning op gemeen-
telijk vlak geweigerd werd, ging de 
vzw Merkez Moskee in beroep bij de 
provincie. Ook daar hebben we onze 
grieven kenbaar gemaakt met als resul-
taat de weigering voor uitbreiding van 
de moskee in deze woonomgeving.

Openbare behandeling van vragen over
het asielcentrum 
Maandenlang werd het publiek buiten 
gestuurd als de gemeenteraad vragen 
over het asielcentrum behandelde.  
We dienden een klacht in bij de gou-
verneur en kregen gelijk: alle vragen 
over het asielcentrum moeten voortaan 
openbaar behandeld worden.

Vraagrecht van gemeenteraadsleden
Met een wijziging in het huishoude-
lijk regelement hoopte het college de 
vraagstelling na de gemeenteraad wat 
aan banden te leggen. Na overleg met 

alle partijen werd ons oorspronkelijk 
ingediende amendement opgevist 
zodat nu de mondelinge vragen vooraf 
worden doorgegeven en daardoor op de 
gemeenteraad zelf beantwoord worden. 
Dringende bijkomende vragen blijven 
ook nog steeds mogelijk. Vraag en 
antwoord kunnen geraadpleegd worden 
in het audioverslag op de gemeentelijke 
website.

Zorgwonen toch mogelijk
Ons voorstel voor een gemeentelijk ka-
der voor tijdelijke zorgwoonunits werd 
afgekeurd, terwijl iedereen voorstander 
was. Gelukkig maakte Vlaams minister 
Zuhal Demir een eenvoudige melding 
zonder omgevingsvergunning mogelijk 
voor het zorgwonen.

Project Gersvijvers: liever groen dan 
beton
Omdat onze gemeente al meer so-
ciale woningen heeft dan vereist, 
en we groen verkiezen boven beton, 
hebben we ons ongenoegen over dit 

grote woonproject meermaals duidelijk 
gemaakt. Momenteel loopt ook hier een 
beroepsprocedure bij de provincie. 

Voor een volledig overzicht verwijzen 
we graag naar onze website  
https://leopoldsburg.n-va.be/nieuws

Een fiere fractieleider 
met dank aan de  
voltallige enthousi-
aste ploeg!

Diane De Volder, 
fractievoorzitter N-VA

Dag lieve kinderen,

Het is alweer bijna tijd dat mijn paasklokken zullen uitvliegen naar Leopoldsburg en Heppen. Het is een zeer speciaal jaar 
want al de klokken en helpende haasjes zullen een mondmaskertje moeten dragen, net zoals jullie dit moeten doen.

Dit jaar hebben we een leuke verrassing voor jullie: mijn klokken en paashaasjes hebben doorheen Leopoldsburg eitjes 
verstopt. Kom jij ze samen met je familie zoeken? 

Van 03/04/2021 tot 18/04/2021 kan je op eigen initiatief deelnemen aan een leuke zoektocht. Meer info zal volgen 
via onze website en Facebook. U kan hiervoor ook terecht bij een van onze bestuursleden of via leopoldsburg@n-va.be.

Doe jij mee aan de paaszoektocht?

Brief van de 

Paashaas!

Freya Berghmans, 
organisatieverantwoordelijke

Svenja Vandendries 
secretaris

Liesbeth Jannis 
gemeenteraadslid

www.n-va.be/leopoldsburg 
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‘Dit weten vele mensen niet…’
Wist u dat u als inwoner van onze gemeente in bepaalde gevallen recht hebt op een leuk bedrag als u kan bewijzen dat u  
milieuvriendelijk en duurzaam handelt?

Wat moet je hiervoor doen?
Inwoners bewijzen hun actie via een e-mail aan de milieudienst (milieudienst@leopoldsburg.be), door hun bewijsstukken af te geven 
aan de onthaalbalie of via een afspraak met de milieudienst (tel. 011 34 92 10).

Na controle liggen uw geschenkbonnen voor dat bedrag klaar aan de onthaalbalie, of krijgt u ze op het einde van uw  
afspraak bij de milieudienst gewoonweg mee.

Wist je dat ... 
… onze inwoners ontevreden zijn over het wonen in Leopoldsburg: maar vier gemeenten in Limburg scoorden nóg slechter.

…  ook slechte scores gegeven werden aan onze veiligheid, wegennet, dienstverlening, betrokkenheid bij het beleid, afvalpark, 
voet- en fietspaden, vertrouwen in de werking, afvalophaling en natuur? 

…  er ook goede scores waren: voor de huisartsen, supermarkten, horeca en openbaar vervoer? Met andere woorden: zaken 
waaraan het gemeentebestuur geen verdienste heeft.

… de gemeentelijke bijdrage aan het museum Liberation Garden intussen al oploopt tot 1,3 miljoen euro?

…  ons voorstel voor een belastingverlaging werd weggestemd? Proficiat, u woont dus nog steeds in een gemeente met de 
hoogste opcentiemen (APB, personenbelasting).

… u welkom bent om ons ook te volgen op Facebook via de link www.facebook.com/NVALeopoldsburg?

… u ons kan vinden op onze website: www.n-va.be/leopoldsburg?

1   Aankoop van herbruikbare luiers: 50 euro (éénmalig).

2   Deelname aan opleiding Bouwteam: 25 euro per deelname.

3   Deelnemen aan een zwerfvuilactie Straat.Net (individueel): 
10 euro per deelname.

4   Deelnemen aan een opruimactie via Mooimakers: 20 euro 
per maand.

5   Duurzaam woon-werkverkeer: 20 euro per jaar.

6   Laag stroomverbruik (zonder PV-installatie): 25 euro per 
jaar.

7   Laag waterverbruik (maximaal 20 m!/persoon/jaar):  
25 euro per jaar.

8   Opleiding kringloopkracht: 25 euro.

9   Stookolietank laten proper maken: 25 euro.

Volgende acties komen in aanmerking:

LEOPOLDSBURG

leopoldsburg@n-va.be
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom hee!. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

1

2

3

De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid. 
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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