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Beste
Kampenaars,
We kunnen weer fuiven in het Buurthuis, het Jeugdhuis staat in de steigers en de nieuwe creatieve ateliers
zijn er. Allemaal goed nieuws! Maar
de gemeente moet het voor iedereen
aangenaam maken.
Ook voor de inwoners van de militaire wijk, want voor deze woonwijk en
gemeenschap doet de gemeente
amper iets. Ook voor de omwonenden van de nieuwe winkelzone
aan de Lommelsesteenweg. De
mobiliteitsproblemen daar baren hen
immers terecht grote zorgen.
Een mogelijke fusie verhit ondertussen de gemoederen. Twee jaar
lang ontkenden burgemeester en
schepenen dat ze zo’n fusie voorstonden, maar nu is er ineens haast
om samen te gaan met een buurgemeente.
Een degelijke oplossing vraagt
steeds tijd en studie, vindt de
N-VA. Maar waar voor het kleinste
probleem een duur studiebureau
wordt ingeschakeld, is dat voor een
complexe fusie blijkbaar niet nodig.
Eigenbelang primeert en dat gaat ten
koste van u, de inwoners. De N-VA
zal zich hoe dan ook verzetten tegen
haastig in elkaar geflanste fusies.
Aan ieder een vrolijk Paasfeest!
Jean-Jacques
Stoops,
Voorzitter N-VA
Leopoldsburg &
Heppen

De stelling van de N-VA is:
‘Bezint eer ge begint!’
Toni Fonteyn, N-VA-fractievoorzitter

Fusie of geen fusie?
Een eventuele fusie is plotseling een brandend actueel gespreksthema in
Leopoldsburg. De N-VA is principieel niet tegen fusies, maar het mag
geen politiek machtsspelletje worden, zoals nu blijkbaar het geval is. Niet
de raadszitjes moeten bij een mogelijke fusie de doorslag geven, maar wel
een betere en goedkopere organisatie van de dienstverlening voor u.
Dat het thema nu ineens opduikt, is
enigszins vreemd. Op de laatste gemeenteraad stelde de N-VA de burgemeester daar
namelijk een vraag over en die antwoordde
toen nog dat de gemeente perfect op zichzelf kan bestaan en enkel nood heeft aan
krachtige samenwerkingsverbanden.
Maar die woorden waren nog niet koud of
de burgemeester lanceerde via TVLimburg
en de overige ‘gevestigde’ media, al een heel
andere boodschap. Ineens zou een fusie
met onder meer Ham-Kwaadmechelen dan
toch op tafel liggen.

Hoe denkt de N-VA over een fusie?
Als een fusie kostenvoordelen meebrengt
voor Leopoldsburg, vindt de N-VA dat we
dit zeker moeten onderzoeken. Zo moeten
we zeker in overweging nemen dat Vlaams
minister Liesbeth Homans (N-VA)

500 euro schuldverlichting per inwoner veil
heeft voor een vrijwillige fusie. Voor Leopoldsburg betekent dat een meevaller voor
de gemeentekas van zo maar even 8 miljoen
euro. Zeker als je bedenkt dat de gemeente een nieuw gemeentehuis, museum en
jeugdhuis wil bouwen, kan dat geld van pas
komen.
Anderzijds moeten we goed nadenken
over wie we kiezen als eventuele
partnergemeente(n) en wat hun toegevoegde
waarde is. Volgens ons is het bijvoorbeeld
een groot risico om een fusie aan te gaan
met een gemeente die hoge schulden heeft.
Ook moeten we voorkomen dat een fusie
andere succesvolle samenwerkingen, zoals
de Politiezone Kempenland, de regionale
samenwerking tussen OCMW’s en de
brandweerzone, teniet doet.
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Straatracers worden streng aangepakt
Na vier jaar herhaaldelijk aandringen door onze N-VA-afdeling volgen eindelijk serieuze maatregelen tegen
straatraces. De lokale politie maakte werk van de zaak en stelde eind februari een plan voor om het straatracen aan banden te leggen.
Jarenlang aandringen van N-VA loont!

Al begin 2013 ondernam de N-VA een doelgerichte actie met
mobilhomes op het Koningin Astridplein om het bestuur
wakker te maken voor de overlast daar. Daarnaast bevroegen
we de buurtbewoners over wat zij wilden doen aan de straatraces en klaagden we de problematiek aan op de gemeenteraad.
Onze inspanningen waren niet voor niets. Eerder al kreeg het
marktplein paaltjes van kunststof en werden aanpassingen
uitgevoerd om snel rijden te ontraden. Dit bleek echter een
pleister op een houten been, want de straatracers verplaatsten
zich naar andere locaties in het centrum.

Sinds 1 maart zijn er doelgerichte controles. Wie zich daardoor
niet laat afschrikken, wordt opgespoord en mag een gepeperd
proces-verbaal in de bus verwachten. Wij juichen de inzet van
onze lokale politie toe, want de aanpak van de overlast is niet
altijd even makkelijk.

Door het probleem op de politieraad te agenderen – met als
resultaat een actieplan tegen de racers
– maakte de N-VA alsnog een
oplossing mogelijk.

Jozef Berghmans
Gemeenteraadslid N-VA Leopoldsburg

De gemeente ziet er plots geen graten in dat de buurtbewoners de waarde van hun huis stevig zien dalen.

Van residentiële wijk tot baanwinkelwijk
De bewoners van de Hendrik Theunissenstraat, de Noord- en Zuidstraat maken zich grote zorgen nu de
gemeente hun bezwaarschriften tegen een nieuwe winkelzone in hun wijk als ongegrond beoordeelt.
Nochtans weigerde het schepencollege in eerste instantie zelf de vergunning voor de verkaveling.
Tijdens de behandeling van het beroep bij de provincie schitterde het gemeentebestuur in afwezigheid. De N-VA vindt het
niet normaal dat een gemeente het niet opneemt voor de inwoners, maar wij kregen als antwoord dat “het gemeentebestuur
niet de gewoonte heeft om zich op dergelijke hoorzittingen te
laten vertegenwoordigen door een ambtenaar of een advocaat.
Omdat de [provinciale] beslissing, na toetsing van het wettelijk
kader, in eer en geweten genomen werd”.

Voert onze gemeente een toneeltje op om verantwoordelijkheid te ontlopen?
Je zou er bijna een bewust spelletje in herkennen. Eerst een
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vergunning weigeren en vervolgens wachten tot bevriende
politici in de provincie de kastanjes voor je uit het vuur halen.
Voor de N-VA is het kristalhelder: dit ‘ontwapenend gastvrij’
bestuur pleegt een hold-up op de waarde van de woningen van
deze buurtbewoners.
Wat staat andere wijken nog te wachten bij het steeds wisselende beleid van deze coalitie? Eén ding weten we nu wel zeker: als
de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen!
Jozef Depoorter, Ondervoorzitter N-VA Leopoldsburg & Heppen
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Over halve waarheden en hele schandes

Bewoners militaire wijken zijn
geen tweederangsburgers
Op de gemeenteraad van 1 februari deed de burgemeester een oproep tot fatsoen. De aanleiding was een
N-VA-vraag naar wat de gemeente onderneemt om de
bewoners van de militaire wijken te steunen. De N-VA
draait de vraag graag om, want het is net een gebrek
aan fatsoen van het gemeentebestuur dat de bewoners
van deze wijken in de kou laat staan.
De waarheid is simpel: de meerderheidspartijen hebben nog weinig inspanningen gedaan voor de leefbaarheid van de militaire
wijken. Ook al benoemde de burgemeester de cijfers die we in
ons vorige huis-aan-huisblad aanhaalden (de federale tegemoetkoming die de gemeente geniet voor het missen van opcentiemen voor militaire domeinen) als onwaarheden, het is net hij die
hierover ‘alternatieve feiten’ presenteert.
Zo is het een halve waarheid dat de bewoners van militaire wijken een bijdrage aan CDSCA betalen voor het onderhoud van de
omgeving. Deze bijdrage van 2,19 euro per maand per woning,
dient voor het onderhoud van de gemeenschappelijke pleintjes in
deze wijken. Voor alle andere dienstverlening moet de gemeente

zorgen. Want ook de bewoners van de militaire wijken betalen
gemeentebelasting.
Om de juiste waarheid te achterhalen, nodigen wij u uit om op
onze website www.n-va.be/leopoldsburg de artikels te raadplegen die ons standpunt duidelijk verwoorden. We blijven dan
ook vragen dat dit gemeentebestuur verantwoordelijkheid neemt
voor de héle bevolking, ook de tien procent die in de militaire
wijken woont.
Jozef Depoorter, Ondervoorzitter N-VA Leopoldsburg & Heppen

N-VA ondersteunt mantelzorg
Mantelzorgers in onze gemeente ontvingen vroeger een bedrag tussen 30 en 40 euro van het OCMW.
Maar na een besparingsronde in 2013 werd deze uitkering geschrapt. Leopoldsburg denkt er nu over om
de premie toch weer in te voeren. De N-VA heeft daar enkele bedenkingen bij.
Ten eerste zou dit heel wat extra administratieve werkzaamheden met zich meebrengen voor het personeel (waar ook al op bespaard
werd). Om de maatregel te bekostigen zou bovendien de prijs van de maaltijden in het dienstencentrum stijgen. Wij vragen ons ook
af of dit nu wel het aangewezen moment is om de premie van onder het stof te halen.
De Vlaamse Regering maakt sinds januari immers al extra middelen vrij voor thuisen mantelzorg. Laat het duidelijk zijn: de N-VA vindt dat mantelzorg alle steun verdient,
op alle mogelijke vlakken. Daarvoor is een goede uitbouw van ons dienstencentrum, het
dagverzorgingscentrum, de dienst gezinszorg en de aanvullende thuiszorg absoluut
noodzakelijk. Zo kunnen alle senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen en krijgt
iedereen de hulp en ondersteuning die nodig is.
Hilde Deckers, OCMW-raadslid
Diane De Volder, gemeenteraadslid

Grote Paaseierenraap in Leopoldsburg
De N-VA nodigt alle kinderen (en hun ouders) uit voor een leuke
paaseierenraap op paaszaterdag 15 april. De paashaas zal persoonlijk
aanwezig zijn voor een heuse fotoshoot!

ZATERDAG

15 april
Van 14 uur tot 16 uur
Kerk-Centrum aan
de Kiosk

Deelname kost 2,50 euro per kind (tot 12 jaar). Je kan inschrijven via
onze website: www.n-va.be/leopoldsburg.
Volg de Paashaas ook via www.facebook.com/NVALeopoldsburg

www.n-va.be/leopoldsburg

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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