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Beste lezers,
N-VA Leopoldsburg doet er alles
aan om vanuit de oppositie onze
gemeente aangenamer en beter
te maken. Steeds met in het
achterhoofd de Vlaamse ingesteldheid om zuinig – als een goede
huisvader – met uw belastinggeld
om te springen.
Daarom leest u in dit blad waarom
we ons niet kunnen vinden in de
meerprijs voor de Crea-ateliers en de
kosten van zowel de afvalophaling
als het onverdoofd slachten.
De N-VA-fractie heeft zich steeds
verzet tegen een te dure nieuwbouw
voor het administratief centrum. Wij
zijn altijd voorstander geweest van
de goedkopere verbouwing van het
huidige gemeentehuis, maar die
optie heeft de meerderheid lang aan
de kant geschoven. Nu maken ze
gelukkig dan toch die laatste keuze,
vooral om budgettaire redenen. De
N-VA zal dit nauwlettend blijven
opvolgen en geen zinloze budgetoverschrijdingen dulden.
Vertrek dus met een gerust hart
op vakantie of geniet thuis van uw
verlof. Wij houden een oogje in het
zeil. Prettig verlof, met hopelijk veel
zon!
Jean-Jacques Stoops
Voorzitter N-VA Leopoldsburg &
Heppen

Verhuis Creatieve Ateliers kost de helft
meer dan voorzien

Het schepencollege ‘vergiste zich’ in
het btw-tarief. Wat een flater!
Toni Fonteyn, fractieleider N-VA Leopoldsburg &
Heppen

Op de gemeenteraad van juni keurde de meerderheid een zoveelste
budgetoverschrijding goed. Ditmaal ging het om de verhuis van de
Crea-Ateliers van de Oude Pastorie naar het Cultureel Centrum. Dat zou
geen 265 000 euro gaan kosten, maar 382 600 euro. 44 procent meer dan
oorspronkelijk gepland dus. De N-VA-fractie verzette zich tegen deze
serieuze budgetoverschrijding.
Als reden voor de bijkomende kost van
bijna 120 000 euro werd aangegeven dat
men zich ‘per ongeluk’ vergist had van
btw-tarief. Zowel de bevoegde schepen
als het aangeduide studiebureau gingen
uit van een tarief van 6 procent in plaats
van 21 procent. Ook de herinrichtingskosten werden onderschat. Met een
‘kleine’ 80 000 euro!

En wie moet daarvoor opdraaien? Jullie,
de belastingbetaler. Onaanvaardbaar
voor de N-VA, temeer omdat slechts
één derde van de gebruikers van de
Crea-Ateliers in onze gemeente woont.

Welkom op onze jaarlijkse barbecue!
Menu:

• Kindermenu – chipolata & groenten		
• Medium menu – 2 x vlees/vis en groenten
• Max menu – 3 x vlees/vis en groenten		

7 euro
15 euro
17 euro

Schrijf je in voor 10 september bij één van onze raadsleden of bij
Jos Berghmans op 011 40 12 93 of jozef.berghmans@n-va.be.

Zate
17 septrdag
ember
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Burkerls K,
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sburg
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Moet afval echt zo duur zijn?
De afvalfactuur van de inwoners van Leopoldsburg stijgt
bijna elk jaar. En dat terwijl het Limburgs afvalverwerkingsbedrijf Limburg.net in 2015 een bedrijfswinst maakte van
bijna 7 miljoen euro. In plaats van een deel van die winst
uit te keren aan de gemeenten die aandeelhouder zijn, pot
Limburg.net dit geld op. Daardoor blijft de prijs die u voor
afvalverwerking betaalt te hoog.
Vorig jaar nog vroeg de N-VA-fractie aan het gemeentebestuur
om een tergbetaling te eisen voor de extra ophaalkosten van
ca. 5 000 euro die Leopoldsburg maakte door de staking bij
Limburg.net. We kregen helaas een nul op het rekest van het
afvalverwerkingsbedrijf.

Wie moet solidair zijn met wie?

N-VA Leopoldsburg vindt dat minstens een deel van
de winsten van het afvalbedrijf uitgekeerd zou moeten
worden aan de gemeenten. Dat zou toelaten om bijvoorbeeld
ons recyclagepark gratis te houden. Leopoldsburg mag
terecht fier zijn dat we op vlak van recyclage aan de top van
Vlaanderen meedraaien. En dat wil de N-VA zo houden.
Hierdoor beperken we het risico op meer zwerfvuil.
Daarom stelden we aan de (socialistische) afgevaardigde
uit Leopolsburg bij Limburg.net voor om op de volgende
bestuursvergadering verzet aan te tekenen. Wij willen dat

 ls Limburg.net een deel van de winst doorstort aan de
A
gemeente kunnen we het recyclagepark gratis houden.
de persoonlijke bijdrage van onze inwoners in de toekomst
vervalt op onze afvalfactuur. De meest recente raad van
bestuur van Limburg.net vond plaats op 22 juni. Pas vijf
dagen later ontvingen we een ‘antwoord’. Hierbij stelde men
dat men niet meer van winsten mag spreken, maar wel van
zogenaamde ‘royale begrotingsoverschotten’. Het pijnlijke
verschil is dat begrotingsoverschotten blijkbaar niet meer
uitgekeerd mogen worden aan de gemeentekas.
Toni Fonteyn
Fractieleider N-VA Leopoldsburg & Heppen

Sterretjesweide herdenkt
doodgeboren kindjes

Op de gemeenteraad van 29 juni stelde N-VA-gemeenteraadslid Marco Nicoli voor om een sterretjesweide
of begraafplaats voor ongeboren en overleden kindjes in te richten op het kerkhof van Heppen. Sinds 2014
is een crematie of begrafenis voor elk levenloos kindje mogelijk, ook als de zwangerschap minder dan 12
weken heeft geduurd.
Een waardig afscheid en een serene begraafplaats zijn erg belangrijk voor ouders en nabestaanden. Het is een tastbare
plek om hun verlies een plaats te geven. Het voorstel van N-VA Leopoldsburg komt tegemoet aan die nood. De geplande heraanleg van de begraafplaats van Heppen is dé gelegenheid om dit te verwezenlijken.
De meerderheid keurde dit voorstel goed, met als argument dat ze zelf al in 2011 beslist hadden een ‘stille
weide’ te voorzien. Nu, vijf jaar nadat ze dit ‘van plan waren’ (citaat van de burgemeester), willen ze het idee
dan toch uitvoeren. Al vergeet de meerderheid eraan toe te voegen dat de sterretjesweide in het plan voor de
heraanleg van het Heppense kerkhof niet werd voorzien.
Marco Nicoli
N-VA-gemeenteraadslid

leopoldsburg@n-va.be
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Offerfeest

Respect voor ieders normen en waarden
Op de gemeenteraad van 1 juni vorig jaar hekelde
N-VA-raadslid Bert Boeckx de kosten voor het
Offerfeest. N-VA Leopoldsburg is tegen het
onverdoofd slachten van schapen. Wij staan achter
de Europese regelgeving hierover. Nochtans betaalt
onze gemeente onverdoofd slachten met uw
belastinggeld. Ook dit jaar weer.
De bouw en uitbating van de tijdelijke slachtvloer kostte alle
deelnemende gemeenten in de regio vorig jaar bijna 155 000
euro. Dat is dubbel zoveel als de oorspronkelijke schatting van
70 000 euro. Elk geslacht schaap kostte Leopoldsburg vorig
jaar 360 euro.
Na de grote investeringen van vorig jaar zijn er dit jaar voornamelijk wat aanpassingswerken nodig. De uitbatingskosten
verdwijnen echter niet. Bovendien verhoogt de kostprijs van
een slachtbrief van vijf naar tien euro. De kelers, onthuiders en uitslachters krijgen dan weer een dagvergoeding die
schommelt tussen de 200 en 300 euro. De kostprijs van een
slachtbrief is dus onvoldoende om de kosten te dekken.
De deelnemende gemeenten gaan ervan uit dat er dit jaar
meer schapen geslacht zullen worden dan vorig jaar, waardoor
een tweede slachtdag nodig zal zijn. Waar er in 2015 nog 277
schapen geslacht werden, is de prognose dat het dit jaar om
866 dieren zal gaan.

 orig jaar betaalden we 360 euro per onverdoofd geslacht
V
schaap. Een hoge kost voor dit dierenleed
N-VA Leopoldsburg is niet tegen het Offerfeest, maar wel
tegen onverdoofd slachten. De kostprijs
hiervan moet niet door de belastingbetaler gedragen worden, maar door
de moslimgemeenschap zelf.
Bert Boeckx
N-VA-gemeenteraadslid

Hondenpoep hoort in een zakje, niet op straat
Het is goed wonen in onze mooie gemeente. Er is veel
natuur, mooie brede straten met veel groen, een bloeiende horeca en in de zomer hangen er oogstrelende
planten aan de lantarenpalen. De technische dienst
doet zijn best om de stoepen proper te houden. Maar
hondenpoep blijft een groot probleem.
Op sommige straten en pleinen moet je goed uitkijken waar je
stapt. Zelfs op het Hertogin van Brabantplein, net voor de cafetaria van het rusthuis, vind je geregeld hondenpoep. Rolstoelen en
rollators dragen daardoor de gevolgen van het feit dat sommige
baasjes er geen probleem mee hebben dat de hond op de stoep of
er juist naast zijn gevoeg doet.
De gemeente doet zijn uiterste best om dit te voorkomen. Op de technische dienst kan iedere hondeneigenaar
gratis poepzakjes krijgen. Ook op het gemeentehuis en aan de automaten aan de kiosk en de markt in
Heppen vind je die. Als hondeneigenaars deze (of eigen) zakjes gebruiken, blijft onze gemeente voor
iedereen een aangenaam dorp.
Vandaar deze oproep aan alle baasjes. Toon de nodige discipline als je je hond uitlaat. Want iedereen
verdient het om zorgeloos over de straten en pleinen van Leopoldsburg te kunnen wandelen.
Jan Tuerlinckx
Bestuurslid N-VA Leopoldsburg & Heppen

www.n-va.be/leopoldsburg

Als lid van de N-VA geniet
u tal van voordelen
Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus
een directe impact op de standpunten en het
beleid van de N-VA.

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt
u bovendien twee keer per maand een
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw
regio.

@de_NVA
linkedin.com/company/N-VA
instagram.com/de_NVA

Tien keer per
jaar ontvangt u
gratis het NieuwVlaams Magazine

Uw stem telt mee

Iedere week het
N-VA-nieuws gratis in
uw mailbox

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

U bent welkom op
tal van activiteiten
In uw gemeente en in uw
arrondissement, en natuurlijk ook
landelijk. We nodigen u nu al uit op
onze familiedag op 11 september
in Plopsaland. U ontmoet er
een inspirerend netwerk van
gelijkgestemden en de toppers van
onze partij.

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad.
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.
Zo mist u niets van de N-VA.

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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