
Mobilhomeparking DE LIDO 
Verblijfstoerisme kan eindelijk: 
beter laat dan nooit!
Al van bij de opstart van de N-VA in Leopoldsburg was het aanzwengelen van het toeris-
me in onze gemeente een van onze prioriteiten. Reeds in 2014 ijverden we voor de aanleg 
van een mobilhomeparking. Na (te veel) jaren van stilstand komt er eindelijk schot in de 
zaak. 

Gedurende die jaren ondernamen we tal van 
acties:
•  Een petitie, naar aanleiding van een 

mobil home-betoging, aan het gemeente-
huis.

•  Herhaalde vragen op de gemeenteraad, tot 
frustratie van de burgemeester.

•  Regelmatig overleg met de betrokken par-
tijen, zowel de LIDO als de Jachtclub.

•  Het verdedigen van onze standpunten 
bij de verantwoordelijke gedeputeerde 
(CD&V) van de provincie.

Na zoveel verloren jaren ging er dan toch 
een belletje rinkelen bij het gemeentebe-
stuur en kwam er beweging in dit dossier.

‘Vergeten’
In 2014 vergat de gemeente het Lido-domein 
op te nemen in het Kleinstedelijk Gebied 
Leopoldsburg. Eindelijk, na zes jaar druk 
zetten, volgt er nu de broodnodige aanpas-
sing aan de ruimtelijke plannen. Daarna 
kan eindelijk een erkenning volgen voor 
verblijfscreatie en een volwaardige uitbating 
van een mobilhomedomein.

Extra prijskaartje
Het slechte nieuws: een extra prijskaartje 
van 30 000 euro. Die kost had de gemeente 
kunnen vermijden als de meerderheid haar 
werk gedaan had in 2014. Niemand kan ver-
klaren waarom dat in 2014 ‘over het hoofd 
gezien werd’. Zes jaar onnodige stilstand 

dus, ook ten koste van de vorige eigenaars 
en uitbaters. Bovendien geldt dit nu ook 
voor de Jachthaven (en De Drakar) die, door 
gebrek aan mogelijke staanplaatsen, een 
belangrijke aantrekkingspool kwijt zijn.

Eindelijk doorstart
Gelukkig zijn er nieuwe investeerders 
gevonden voor De Lido die er ten volle voor 
willen gaan. Hierdoor kan de verblijfs-
recreatie in Leopoldsburg eindelijk een 
doorstart krijgen. We wensen de nieuwe 
eigenaars alle succes toe.

De moraal van het verhaal blijft: het heeft 
veel te lang geduurd. 
Met veel verliezers in 
deze saga tot gevolg...

Toni Fonteyn
Gemeenteraadslid 
N-VA Leopoldsburg

Beste inwoners van 
Leopoldsburg en Heppen,

We zijn weer enkele maanden verder 
sinds ons vorige huis-aan-huis-
blad. De vaccinatiecampagne loopt 
als een trein. Om de twee weken 
worden inwoners van Leopoldsburg 
gevaccineerd. Wist u trouwens dat u 
verschillende van onze bestuursleden 
daar kan terugvinden? Zij zetten zich 
in als vrijwilliger in het vaccinatie-
centrum.

In de voorbijgaande periode hebben 
we opnieuw constructief proberen 
mee te werken aan het beleid van de 
gemeente Leopoldsburg en Heppen. 
Ook de dossiers rond de verkeers-
veiligheid (fi etsstraten), de Lido en 
de militaire wijken worden verder 
opgevolgd. In de volgende artikels 
kan u lezen hoever we staan. We 
blijven ons kritisch maar constructief 
opstellen.

We kunnen jullie met plezier ook 
onze eerste ‘post-corona’-activi-
teit aankondigen: onze jaarlijkse 
barbecue op 11 september 2021.  
Meer informatie vindt u op de link 
bovenaan deze pagina. 

Blijf voorzichtig en geniet van de 
zomer! Veel leesplezier!

Dorinda Vandecauter
Voorzitter N-VA 
Leopoldsburg en 
Heppen

2014: gemeenteraadslid Toni Fonteyn in 
gesprek met mobilhome- en fi etstoeristen.

De moraal van het verhaal blijft: het heeft 

JAARLIJKSE BBQ
11 september

Meer info op www.n-va.be/leopoldsburg

Leopoldsburg
leopoldsburg@n-va.be N-VA Leopoldsburgwww.n-va.be/leopoldsburg
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Cultureel Centrum slorpt te veel geld op
Het Cultureel Centrum hee! pas een grondige opknapbeurt gekregen en alweer staan er voor 400.000 euro kosten gepland.  
De schouwburg mag dan wel gezien worden, het slorpt wel jaar na jaar veel belastinggeld van onze inwoners op. 

In de schouwburg worden de zetels opnieuw overtrokken, het 
tapijt vernieuwd, de ruimte aangepast voor de akoestiek, airco 
geïnstalleerd en de zaalverlichting aangepast. Dit alles voor een 
kostenplaatje van maar liefst 400 000 euro! 

Beter belastingen verlagen
Het CC wordt vooral gebruikt door mensen die buiten Leo-
poldsburg wonen. We vragen ons dan ook af of het nodig is dat 
onze gemeente en dus onze inwoners deze zware investering 
moeten financieren. Kunnen we dat geld niet beter besteden 
aan dat wat onze inwoners echt raakt? Zoals de verlaging van 
onze personenbelasting (opcentiemen) – één van de hoogste van 
Vlaanderen - het vernieuwen en aanleggen van veilige voet- en 
fietspaden, de opwaardering van het centrum, het onderhoud 
van de militaire wijken, …. 

Ok, ons CC mag gezien worden. Maar het slorpt jammer genoeg 
jaar na jaar veel geld op van onze inwoners van Leopoldsburg. 
Heiligt het doel de middelen wel?

Liesbeth Jannis 
Gemeenteraadslid N-VA Leopoldsburg

Freya Berghmans, organisatieverantwoordelijke: 
“Ik haal heel wat energie uit mijn werk als vrijwilliger.”

Organisatieverantwoordelijke 
Freya Berghmans
STEL JEZELF EENS VOOR.

Ik ben Freya Berghmans, 43 jaar en gehuwd met Tom Geuens. Ik ben de trotse 
mama van twee tienerdochters Yani en Yenthe. Met nog een plusdochter Luna 
vormen we een nieuw samengesteld gezin. Samen met onze vier adoptiehonden 
en een kat maakt dit ons gezin compleet.

Ik ben voltijds tewerkgesteld als opvoedster in een internaat met permanente 
openstelling (IPO). Ik begeleid er kinderen en jongeren in een moeilijke thuis-
context die onder toezicht van de jeugdrechtbank geplaatst zijn. Daarnaast werk 
ik ook als flexi-jobber in een bakkerij en tuincentrum. Deze afwisseling in jobs 
biedt mij veel voldoening.

WAT ZIJN JOUW INTERESSES?
Ik ben sociaal zeer geëngageerd. Je kan mij dan ook op vele activiteiten terugvinden in onze gemeente en daarbuiten. 
Ontspanning vul ik graag in als vrijwilliger. Daar haal ik positieve energie uit. Al jaren werk ik als hulpverlener bij  
Het Vlaamse Kruis Leopoldsburg. Ik heb een eigen vzw en zet mij in als vrijwilliger voor de gemeente, zoals in het 
vaccinatiecentrum. Dansen is mijn passie en je komt me wel eens tegen op oldtimertreffens.

VANWAAR JOUW KEUZE VOOR DE POLITIEK?
Ik wil via de politiek een meerwaarde betekenen in het sociale luik van onze gemeente. Mensen met een beperking, 
de ouderenzorg, onze jongeren en armoede liggen mij nauw aan het hart. Zo kan ik de erkenning van de European 
Disability Card binnen onze gemeente achter mijn naam zetten. In het afdelingsbestuur ben ik organisatieverantwoor-
delijke. Mijn creativiteit komt hier goed van pas.

leopoldsburg@n-va.be
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Je idool kan weer wat 
veiliger naar school 
Op de gemeenteraad van 5 mei 2021 werd een aanvullend verkeers-
reglement goedgekeurd voor de aanleg van " etsstraten in de omge-
ving van onze scholen. Dat is het gevolg van het N-VA-voorstel van 
vorig jaar, dat door bijna alle fracties werd goedgekeurd. Een mooi 
voorbeeld van positieve oppositie.

Volgende straten komen in aanmerking voor de aanpassing:
•  Eloi Hellenboschstraat
•  Pastoor Aertsstraat: gedeelte 

tussen de Hoekstraat en de 
woningen met huisnummer 
20/22

•  Schoolstraat / Rode Kruis-
straat + weg tussenin: gedeelte 
tussen de Lommelsesteenweg 
en de Sint-Amandinastraat

•  Olmenweg: gedeelte tussen 
Asdonckstraat en  Nieuwstraat

•  Caïmolaan: gedeelte ter hoogte 
van de bibliotheek en de 
sporthal

•  Kastanjedreef
•  Maarschalk Fochstraat

De Ferdinand Van Baelstraat 
maakt deel uit van een bijko-
mend onderzoek maar – zo 
beloofde de bevoegde schepen 
– wordt ook een fietsstraat met 
eenrichtingsverkeer. Ook bijko-
mende aanpassingen zijn nog 
mogelijk. Deze zullen besproken 
worden op de eerstvolgende 
adviesraad Gecomove. Met de 
fietsstraten draagt de N-VA haar 
steentje bij aan een veilige fiets-
omgeving voor onze jongeren.

N-VA vraagt beter onderhoud 
militaire wijken
Een huurwoning van CDSCA was vroeger een troef 
voor de militairen die graag dicht bij hun werk kwa-
men wonen. Tegenwoordig rijden de meeste militairen 
terug naar hun woonplaats en is er heel veel leegstand 
en verloedering. N-VA Leopoldsburg vraagt een beter 
onderhoud van de wijk.

“Aan de ene kant poot de gemeente een prestigieus mu-
seum neer over onze garnizoensstad (en ‘mogen’ we als 
inwoners minstens 1,3 miljoen euro bijleggen). Anderzijds 
zien wij echter geen verbetering aan de desolate toestand 
van de verouderde militaire wijken. Nochtans betalen deze 
burgers ook gemeentebelasting en ontvangt de gemeente 
elk jaar 800.000 euro uit de ‘dode hand’ voor deze gebou-
wen”, aldus N-VA-fractieleider Diane De Volder.

We bevroegen de schepen van Openbare werken over het 
groenonderhoud in de militaire wijken en de financiële 
middelen die de gemeente ontvangt op basis van de mili-
taire gebouwen. We vroegen ook naar het onderhoud van 
stoepen, straatverlichting en riolering in deze wijken.

Volgens de bevoegde schepen doet de gemeente al veel in 
deze wijken: bladkorven zetten en bomen snoeien! De wij-
ken liggen er blijkbaar goed bij en de samenwerking met 
defensie ‘verloopt goed’.  En die dode hand van 800.000 
euro? Die versterkt de gemeentelijke grote pot.

“Goed onderhouden wijken? Wij zien toch iets anders en 
horen andere signalen van de bewoners. Zolang de N-VA 
zelf niet aan het roer staat, zullen we op de nagel blijven 
kloppen voor een beter onderhoud van de militaire wij-
ken”, besluit Diane.

Jos Berghmans 
Gemeenteraadslid en politieraadslid 
PZ Kempenland 

Diane De Volder
Fractieleider N-VA Leopoldsburg

Wist je dat …
  onze paaswandeling een groot succes was?
  alle deelnemende kinderen een geschenkje van de paashaas 
kregen en Brandon de hoofdvogel aan huis geleverd kreeg?
  de vrijwillige N-VA-Mooimakers weer op pad zijn geweest? 
  de meerderheid de kerkfabrieken opnieuw de absolutie gaf 
over hun jaarrekeningen? Ondanks de jaarlijks terugkeren-
de waslijst aan bemerkingen en vragen wordt dit steeds met 
de mantel der liefde bedekt.
  het N-VA-initiatief tot fraude-onderzoek op buitenlandse 
eigendommen, aangenomen werd door de gemeenteraad? 
Sociale huurders kunnen daardoor ook gecontroleerd 
worden op buitenlandse eigendommen. Iedereen gelijk voor 
de wet !
  je ons ook kan terugvinden op Facebook?
  je ook terecht kunt op onze website www.n-va.be/leopolds-
burg? Je vindt er ook meer duiding over onze gemeentelijke 
standpunten en acties.

www.n-va.be/leopoldsburg
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Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever


