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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx september. 

N-VA pleit voor zorgunits (p. 3)Gersvijvers geen goede locatie voor woonproject (p. 2)

Beste inwoners van  
Leopoldsburg en Heppen 

De vakantiemaanden juli en 
augustus liggen al achter ons. 
Het waren twee maanden vol 
onzekerheden, hoop en warme 
temperaturen. Hopelijk heeft 
iedereen kunnen genieten van 
een deugddoende vakantie en 
is iedereen klaar om een nieuw 
schooljaar aan te vatten of om 
opnieuw aan het werk te gaan.
 
Alle leerlingen kunnen weer 
naar school. Maar er blijven 
veel onzekerheden door de 
coronacrisis. Maatregelen 
veranderen snel en de ge-
meenschap wordt gevraagd 
om uiterst flexibel te zijn en 
zich aan te passen. Ik hoop dat 
iedereen nog in goede gezond-
heid verkeert en dat dit ook zo 
mag blijven.

Wie hulp nodig heeft: aarzel  
zeker niet om ons te  
contacteren.

Hou het veilig.

Dorinda Vandecauter
Voorzitter N-VA  
Leopoldsburg en Heppen

Met het Parkeer- en Zorgsysteem

kiezen inwoners ervoor om hun

eigen oprit of garagepoort ter 

beschikking te stellen van de 

zorgverleners voor de duur van 

de zorg.”

N-VA Leopoldsburg stelt voor om zorg-
verleners te helpen bij hun zoektocht 
naar een parkeerplaats. Het is voor 
zorgverstrekkers niet altijd makkelijk 
om tijdens de huisbezoeken dicht bij 
de woning van hun patiënt een parking 
te vinden waardoor soms kostbare 
tijd verloren gaat. Met het Parkeer- en 
Zorgsysteem kiezen inwoners ervoor 
om hun eigen oprit of garagepoort ter 
beschikking te stellen van de zorg- 
verleners voor de duur van de zorg.

Betreurenswaardig
Op de gemeenteraad van maart bracht de 
N-VA een extra agendapunt aan. Daarin 
stelden we voor aan het gemeentebestuur 
om een Parkeer- en Zorgreglement op 
maat van onze gemeente uit te werken. 
De meerderheid was dit punt wel genegen 
maar stemde ons voorstel toch weg.  
Begrijpe wie kan. Een voorstel wegstem-
men enkel en alleen omdat het van de  
oppositie komt, is een betreurenswaardige 
houding van de meerderheidspartijen.

Help zorgverleners helpen
Om onze zorgverleners te steunen, stelt de N-VA voor om het  
Parkeer- en Zorgsysteem in te voeren.

Marco Nicoli
Bestuurslid

Diane De Volder
Fractievoorzitter



leopoldsburg@n-va.be

Nieuw raadslid in de kijker: Liesbeth Jannis
Stel jezelf eens voor?
Ik ben Liesbeth Jannis, 36 jaar en mama van twee prachtige 
kinderen: Fran en Bas. Mama zijn is de mooiste job die er 
bestaat. Naast die voltijdse bezigheid ben ik ook leerkracht 
economie en wiskunde aan de derde graad van het secundair 
onderwijs. Ook die job oefen ik met hart en ziel uit. Het is 
zalig om bezig te zijn met jongeren en hen als individu te zien 
groeien.

Wat zijn jouw interesses?
Als ik even wil ontspannen, doe ik mijn loopschoenen aan en 
ga ik kilometers lopen in de bossen van het mooie ‘kamp’.

Heb je politieke ambities?
Sinds twee jaar ben ik actief in de politiek. Ik was kandi-
daat bij de lokale verkiezingen en de verkiezingen voor het 
Vlaams Parlement. Het is heerlijk om steeds meer mensen 
te leren kennen met andere visies en overtuigingen. Al van 
kinds af aan woon ik in Leopoldsburg en ik vind toch dat het 
beleid wat meer ‘peper in het gat’ mag krijgen.

Wat brengt de toekomst?
Hopelijk kan ik samen met mijn collega’s constructief  
meewerken aan een mooi Leopoldsburg waar iedereen zich 
thuis kan voelen.

Gersvijvers geen goede locatie voor woonproject
De Gersvijvers is een groot stuk ongerepte natuur en een oase van rust van ongeveer 11 hectare. Daar wordt een nieuw woonpro-
ject voorzien. De eerste fase bestaat uit 64 sociale huurwoningen en 56 sociale koopwoningen. De ligging tussen twee bestaande 
sociale woonwijken, met aangrenzend een sociale militaire wijk met veel leegstand kan voor gettovorming zorgen.

De impact van het bijkomend verkeer dat allemaal langs de Craenen- 
hoefweg moet aansluiten op de Diestersteenweg is onvoldoende onder-
zocht. Bovendien maken de omliggende bewoners zich ernstige zorgen 
over hun privacy als er plots vier bouwlagen hoog gebouwd mag worden, 
terwijl in de omliggende wijken een beperking geldt van twee bouwlagen. 
Buurtbewoners dienden al 132 bezwaarschriften in.

Door de betonstop lijkt het beter andere, verouderde locaties in de  
gemeente door renovatie een nieuw leven te gunnen. Dat maakten wij 
met de N-VA en alle oppositiepartijen in ieder geval duidelijk. Om het 
met de woorden van Louis Neefs te zeggen: “Laat ons een bloem en wat 
gras dat nog groen is…”

“Ik vind dat het beleid wat meer
‘peper in het gat’ mag krijgen.
Laten we samenwerken aan een
mooi Leopoldsburg waar 
iedereen zich thuis kan voelen.”

Liesbeth Jannis
Raadslid

Buurtbewoners dienden al 132 bezwaarschriften in. 

Diane De Volder
Fractievoorzitter
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www.n-va.be/leopoldsburg

N-VA pleit voor zorgunits
N-VA Leopoldsburg stelde op de gemeenteraad van juni voor 
om haar stedenbouwkundige voorschriften aan te passen 
zodat er geen wettelijke bezwaren meer zijn voor het plaat-
sen van tijdelijke zelfstandige zorgunits. De meerderheid in 
de gemeenteraad, onder leiding van de Vlaams minister van 
Welzijn Wouter Beke, stemde het voorstel weg.

Een tijdelijke zelfstandige zorgunit is een zelfstandige ‘op zich’ 
staande tijdelijke constructie naast een bestaande woning. Het 
plaatsen van zo’n woonunit is minder ingrijpend voor de bewo-
ners van de bestaande woning dan een zorgwoning, vereist min-
der investering en kan nadien verplaatst of hergebruikt worden.

Weggestemd
Het is vreemd dat op de gemeenteraad van juni de meerderheid 
van CD&V en sp.a tegen stemde. Het voorstel moest zoge-
zegd eerst nog worden voorgelegd aan Ruimtelijke Ordening. 
Nochtans was het voorstel tijdig ingediend. Wouter Beke gaf als 
voorzitter van de gemeenteraad de richting aan. Ook het alter-
natief om alvast te stemmen over de intentie tot aanpassing van 
de stedenbouwkundige voorschriften werd van tafel geveegd.

Twee maten en twee gewichten
Diezelfde Wouter Beke staat als minister van Welzijn wél 
achter zorgunits in Hasselt. Het Hasseltse initiatief werd door 

CD&V-parlementslid Katrien Schryvers opgepikt en aangekaart 
in het Vlaams Parlement. Er gelden duidelijk twee maten en 
twee gewichten, afhankelijk van wie het punt brengt.

Positieve oppositie
Wij betreuren dat het zo moeilijk blijft voor de meerderheids-
partijen, en ieder individueel gemeenteraadslid, om een goed 
voorstel uit de oppositie te aanvaarden. Eigen prestige gaat blijk-
baar voor op wat goed is voor onze inwoners. N-VA Leopolds-
burg zal verder positieve oppositie blijven voeren.

 Wouter Beke is tegen zorgunits in Leopoldsburg maar voor in Hasselt.  
Begrijpe wie kan…

Word lid van de N-VA
Wilt u net als meer dan 45.000 andere Vlamingen deel 
uitmaken van de grootste partij van het land? Word dan nu 
lid van de N-VA. Als lid geeft u mee vorm aan de Kracht 
van Verandering. Bovendien bent u bij de N-VA in een 
partij die haar principes en haar kiezers vooropstelt. Onze 
doelstelling is altijd dezelfde: vooruitgang voor Vlaanderen.

Is vooruitgang voor Vlaanderen ook uw doelstelling?  
Blijf dan niet aan de kant staan en beken kleur.  
Word lid van de N-VA.

www.n-va.be/word-lid

Wist je dat…
•  onze jaarlijkse BBQ van september 

spijtig genoeg niet kan plaatsvinden 
wegens de coronamaatregelen?

•  onze BBQ hopelijk later kan  
georganiseerd worden? We houden 
jullie zeker op de hoogte.

•  het asielcentrum niet besproken mag 
worden op de gemeenteraad? Behalve als het publiek de 
zaal verlaat?

•  de oppositie daarop ook in groep is buitengegaan?

•  we bij de gouverneur klacht neerlegden over die  
doofpotoperatie?

•  u ons kan vinden op onze website www.n-va.be/ 
leopoldsburg en Facebookpagina N-VA Leopoldsburg?

Dorinda Vandecauter
Voorzitter N-VA  
Leopoldsburg  
en Heppen
0494 12 17 61

Diane De Volder
Fractievoorzitter  
N-VA Leopoldsburg  
en Heppen
0479 64 85 13

Marco Nicoli
Dossierbeheerder  
zorgunits N-VA  
Leopoldsburg en 
Heppen
0477 29 14 30

Onze contactpersonen
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Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

mondmaskerplicht en tijdelijk verbod 
op buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders wilden hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten misten 
de kinderen. En onze jongeren misten hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs


