
LEOPOLDSBURG

Ontdek onze nieuwe 
website!

www.n-va.be/leopoldsburg
De N-VA hecht er groot belang aan om 
u goed te informeren. Daarom maakte 
N-VA Leopoldsburg werk van een nieuwe 
website. U vindt er alle info over de acti-
viteiten die onze afdeling organiseert en 
onze tussenkomsten in de gemeenteraad. 
Kortom: u leest er alles over wat wij voor 
u doen.

Het navigatiemenu is zodanig aangepast 
dat u meteen uw weg vindt naar de 
informatie die u zoekt. Een overzicht van 
de contactgegevens van onze raads- en 
bestuursleden is nooit meer dan één 
muisklik veraf. En via de tab ‘gemeente-
raad’ kan u al onze tussenkomsten in de 
voorbije gemeenteraden nalezen.

Heeft u vragen, opmerkingen of sug-
gesties? Dan vindt u op de vernieuwde 
website ook een handig formulier dat uw 
vraag rechtstreeks aan ons doorspeelt. 

Veel surfplezier!

Paul Corthouts 
Communicatie-
verantwoordelijke
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De krant Het Nieuwsblad maakte 
in januari de resultaten bekend van 
een onderzoek naar de tevredenheid 
van de inwoners over hun 
gemeentebestuur en burgemeester. 
Dit gemeenterapport geeft het 
gemeentebestuur van Leopoldsburg 
een 5 op 10. De burgemeester moet 
het stellen met een score van 4,4 
op 10. De ontevredenheid van de 
inwoners van onze  gemeente was 
nog nooit zo hoog.

N-VA zet zich in voor u

Daarom zal N-VA Leopoldsburg 
extra hard werken voor u. Wij willen 
ervoor zorgen dat u vooruitgaat, 
dat iedereen in onze gemeente kan 
werken, sparen en ondernemen. 
Samen zullen we ons inzetten voor 
uw levenskwaliteit. Wij bouwen aan 
een hoopvolle toekomst voor u en uw 
kinderen in een mooie en leefbare 
gemeente.

En wij spreken niet alleen over 
verandering. We zorgen er ook 
voor die dat er komt. Door op een 
offensieve maar constructieve manier 
oppositie te voeren. In dit huis-aan-
huisblad kan u lezen hoe dat in zijn 
werk gaat. Deze informatie leest u 
niet te vaak in de krant en ziet u ook 
te weinig op de regionale televisie. 
Daarom houden wij u via dit blad per 
jaar op de hoogte van wat er reilt en 
zeilt in Leopoldsburg via dit blad.

Volharden voor een betere gemeente 
Als voorzitter is het mijn taak 
onze sterke N-VA-afdeling naar de 
gemeenteverkiezingen van 2018 te 
loodsen. Inwoners en zelfstandigen 
van Leopoldsburg,  jullie kunnen op 
onze lokale N-VA-ploeg rekenen. Wij 
weten dat u snakt naar een luisterend 
oor. De N-VA wil dat bieden. Wij 
staan open voor uw verzuchtingen, 
voorstellen en suggesties. 

Namens de N-VA in Leopoldsburg 
en Heppen reken ik op uw steun en 
sympathie!

Een betere gemeente begint  
met verandering

www.n-va.be/leopoldsburg
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“Dankzij een constructieve 
oppositie zorgt de N-VA 
mee voor het betere beleid  
waar u om vraagt.”
Jean-Jacques Stoops,  
voorzitter N-VA Leopoldsburg



Leopoldsburger moet voordelig 
kunnen genieten van cultuur 
De N-VA heeft een groot hart voor cultuur. Maar we vinden 
wel dat de gemeentelijke belastingen correct ingezet moeten 
worden. Daarom zijn wij er voorstander van om de inwoners van 
Leopoldsburg en Heppen aan een verlaagd tarief te laten genieten 
van het cultuuraanbod in de gemeente.

Slechts 25 procent van de gebruikers van het Cultureel Centrum 
zijn effectieve inwoners van Leopoldsburg. De overige 75 procent zijn bezoekers van buiten de 
gemeente. Maar het Cultureel Centrum wordt wel onderhouden met uw belastinggeld.

De gemeente legt dus jaarlijks zo maar eventjes drie miljoen euro bij aan het 
budget voor cultuur en vrije tijd. Dat is omgerekend per jaar ongeveer 200 euro 
per inwoner (van jong naar oud).

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

De N-VA is niet gelukkig met de 
magere invulling van veel projecten 
in onze gemeente. Zo stellen we 
vandaag vast dat het woonproject 
Leopoldspark, tussen de Koningstraat 
en de Stationsstraat, niet meteen een 
succes is.

Van de 31 beschikbare appartementen 
is er nog maar de helft verkocht.  
14 appartementen staan nog te koop, 
op eentje is er een optie genomen. 

Met de handelspanden is het nog 
een stuk slechter gesteld. 14 panden 
staan te koop terwijl er slechts drie 
zijn verkocht. Het wordt tijd dat de 
huidige coalitie lessen trekt uit dit 
verhaal. Nog meer ondoordachte 
projecten en nog meer leegstand 
kunnen geen optie zijn!

Jean-Jacques Stoops
Voorzitter N-VA Leopoldsburg

Het schepencollege belooft een studie 
naar geluidsisolerende maatregelen 
voor het buurthuis, maar een datum 
hiervoor heeft de meerderheid nog 
niet naar voren geschoven. Dat creëert 
rare situaties. Zo mogen fuiven niet 
meer in het buurthuis plaatsvinden, 
maar kunnen ze wel in tenten aan 
het Yap. Zijn die tenten dan beter 
geluidsgeïsoleerd?

Huurprijs is bijkomende drempel voor 
verenigingen

Vorig jaar gingen ook de huurprijzen 
van het buurthuis al flink omhoog. 
Voor veel verenigingen wordt 

de drempel om een activiteit te 
organiseren zo wel erg hoog. Door 
die prijsstijging wordt de zaal minder 
verhuurd en zoeken verenigingen 
andere oplossingen. Vooral fuiven 

organiseren wordt onbetaalbaar. Dit 
dreigt de doodsteek te betekenen voor 
het verenigingsleven van jong en oud. 

Minder activiteiten, minder leven, 
minder sfeer: is dat de gemeente 
die de meerderheid wil? De N-VA 
kiest alvast resoluut voor een betere 
ondersteuning van verenigingen, voor 
meer activiteiten en zeker voor een 
degelijke fuifgelegenheid voor onze 
jeugd.

Diane De Volder
Gemeenteraadslid

Nieuw afdelingsbestuur voor N-VA Leopoldsburg Feesten in het buurthuis:  
wanneer komt er een oplossing?

Leopoldspark: 
ondoordacht project leidt tot leegstand

N-VA-fractieleider Toni Fonteyn en de vijf 
andere N-VA-gemeenteraadsleden voerden 
ook de voorbije maanden een kritische maar 
constructieve oppositie in de gemeenteraad. 
Hilde Deckers en Liliane Dieltjens deden 
hetzelfde in de OCMW-raad. Als er een goed 
voorstel op tafel ligt, dan steunen we dat. Maar 
als er zich een probleem stelt, trachten we met 
een beter alternatief naar voor te komen.

Deze N-VA-ploeg zet zich de volgende drie jaar in voor u (van links naar rechts): Jean-Jacques Stoops, Liliane Dieltjens, Jos Bergh-
mans, Paul Corthouts, Jos De Poorter, Danny Schreurs, Frans Oeyen, Odilia Diepvens, Oswald De Schepper, Rein Van Broekhoven, 
Christa Sleven, Hilde Deckers, Bert Boeckx, Chris Simons, Pascal Meuris, Jan Tuerlinckx, Toni Fonteyn, Werner Noels, Diane De 
Volder, Marco Nicoli, Eddy Knevels en Paul Dexters (niet op de foto).

N-VA slaat spijkers met koppen in belangrijke dossiers

Elke N-VA-afdeling in Vlaanderen organiseert om de 
drie jaar verkiezingen voor een nieuw lokaal bestuur. 
Elk lid heeft daarbij één stem. Op 1 maart deed N-VA 
Leopoldsburg deze democratische oefening. Onze ploeg 
kwam weeral versterkt uit deze bestuursverkiezingen.

Veertien bestuursleden staan voor drie jaar klaar om 
zich volop in te zetten en onze raadsleden bij te staan. 
Jean-Jacques Stoops werd verkozen tot voorzitter en Jos 
Depoorter neemt verder het ondervoorzitterschap waar. 
Marco Nicoli is de nieuwe secretaris van onze afdeling 
en kersvers bestuurslid François Oeyen ontfermt zich als 
penningmeester over de financiën. Paul Corthouts blijft 
actief als communicatie-expert. 

Nieuwe gezichten en vertrouwde namen

Het verheugt ons dat er vier nieuwe krachten toetreden 

tot het bestuur. Bovendien zetelen er naast de drie 
vrouwelijke N-VA-raadsleden nog eens vier vrouwen 
in het nieuwe bestuur. Raadsleden krijgen automatisch 
een zitje in het bestuur, maar kunnen niet kandideren 
als voorzitter of ondervoorzitter. Hierdoor zijn de 
verantwoordelijkheden van de raadsleden en het 
afdelingsbestuur duidelijk afgelijnd.

Aftredend voorzitter Pascal Meuris zette een stap terug 
omwille van zijn drukke beroepsleven. Hij blijft echter 
deel uitmaken van onze bestuursploeg, waarvoor wij 
hem dankbaar zijn. Fractievoorzitter Toni Fonteyn en de 
Gemeente- en OCMW-raadsleden kunnen nu rekenen 
op een sterke ploeg van 14 verkozen bestuursleden. 
Hun specifieke functies en verantwoordelijkheden kan 
u terugvinden op de onlangs vernieuwde website van 
onze afdeling.

Sinds 1 januari mogen er geen activiteiten meer doorgaan in het buurthuis van Heppen die teveel geluidshinder 
met zich meebrengen. Het resultaat: geen plek meer voor familie- of trouwfeesten en verenigingen die iets 
willen organiseren moeten uitwijken naar andere locaties of zelfs naburige gemeenten.

Wist je dat…
… N-VA Leopoldsburg op 17 september haar jaarlijkse barbecue organiseert? Meer informatie leest u in onze volgende 
publicaties.

… de overlast op het Astridplein is afgenomen dankzij de opgevoerde politiecontroles?

… lid worden van de N-VA erg gemakkelijk is? Neem gewoon contact op met onze ledenverantwoordelijke en 
gemeenteraadslid Jozef Berghmans: Bivakstraat 8, 3971 Heppen – gsm: 0486 75 03 03 – tel: 011 40 12 93.

Neem nu het voorbeeld van de buitenschoolse 
kinderopvang. Onze terechte kritiek op de 
oorspronkelijke plannen leidden tot aanpassingen van 
het reglement. Ook de overlast op het Astridplein is 
dankzij de N-VA eindelijk dichter bij een oplossing. 

We brachten dit in 2014 al onder de aandacht en onder 
druk van onze tussenkomsten op de gemeenteraad neemt 

de meerderheid nu ook actie. In een ander dossier, dat 
van een efficiëntere klachtenprocedure en –opvolging, 
haalden we eveneens onze slag thuis. De nieuwe 
procedure is nu al bijna een vol jaar in voege.

Ook de volgende drie jaar zullen onze raadsleden zich 
volop inzetten om uw wensen te verdedigen. Dat moet 
leiden tot succesvolle gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

De N-VA-raadsleden zorgden mee voor betere kinderopvang, minder overlast op 
het Astridplein en een betere klachtenopvolging.

Toni Fonteyn
Fractieleider N-VA 
Leopoldsburg



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015
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België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


