De N-VA heeft een hart
voor Leopoldsburg.
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Beste inwoner
Veilig thuis in een welvarend
Leopoldsburg. Dat is onze slogan.
Met ons verkiezingsprogramma
gaan we daar werk van maken.
Uiteraard is het niet mogelijk om
het volledige programma in te
passen in dit huis-aan-huisblad.
Daarvoor kunt u binnenkort terecht
op onze website www.n-va.be/
leopoldsburg.
Vanuit het provinciaal bestuur van
onze partij werd ik verkozen als
vertegenwoordiger in de nationale
partijraad van N-VA. Dit zal onze
lokale N-VA afdeling en het “brusselen” voor onze gemeenschap
zeker ten goede komen!
In dit nummer hebben we een
aantal van onze programmapunten
voor u samengevat. Wij schenken
veel aandacht aan een degelijk sociaal beleid. Wat men ook beweert,
de N-VA is een sociale partij met
veel aandacht voor jeugd, ouderen,
gezinnen met jonge kinderen,
alleenstaande ouders, mindervaliden …
Wij geven u ook onze visie over
ruimtelijk ordening: aantrekkelijke
kernen en aangenaam wonen in
Leopoldsburg en Heppen, met veel
aandacht voor groene ruimtes en
verfraaiing van buurten. U moet
zich veilig en thuis voelen in onze
gemeente!

Strijd tegen zwerfvuil

Statiegeld op petflessen en
blikjes: ja of nee?
Er bestaat de laatste tijd heel wat heisa rond de invoering
van statiegeld op blik en PET. De N-VA vindt het geen
goed idee. Pas op basis van een grondige evaluatie kan
een goede beslissing genomen worden. Om die reden
heeft onze fractie in de gemeenteraad tegen de toetreding tot de statiegeldalliantie gestemd.
Waarom is statiegeld op petflessen en blikjes
geen goed idee?
 Statiegeld heffen leidt tot extra lasten
(administratie, logistiek …) die, bovenop het
statiegeld zelf, zullen worden doorgerekend
aan de consument.
 Statiegeld is een asociale maatregel: drank
in petflessen en blik wordt voor iedereen
duurder, terwijl slechts een kleine groep
aangespoord moet worden om zijn afval
in de vuilnisbak te gooien in plaats van op
straat.
 Iedereen moet zijn of haar blikjes en flesjes
handmatig terugbrengen naar de winkel in
plaats van de pmd-zak aan de voordeur te
zetten. Dat maakt het complexer.
 Het statiegeldsysteem zou enkel kunnen
gelden voor blikjes en PET afkomstig uit
België terwijl, zeker in grensgemeenten, veel
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mensen drank aankopen in het buitenland.

 Zwerfvuil is een belangrijk maatschappelijk

probleem, maar het gaat om veel meer dan
PET en blik alleen. In bermen en bossen
vind je ook veel plastiek, papier … Het hele
zwerfvuilprobleem wordt dus niet opgelost
met statiegeld.

Daarom kiest N-VA Leopoldsburg voor een
structurele en rechtvaardigere oplossing:
verdere sensibilisering, doorgedreven responsabilisering van de
consument en producent,
aangevuld door een strengere
handhaving. Kortom, de
vervuiler betaalt!
Toni Fonteyn, lijsttrekker,
fractieleider

Jaarlijkse barbecue
Menu:
Kindermenu (chipolata en groenten): 7 euro
Medium menu (2x vlees/vis en groenten): 15 euro
Groot menu (3x vlees/vis en groenten): 17 euro
Inschrijvingen:
Bij een van onze bestuur- of raadsleden of via Jos
Berghmans: 011 40 12 93, jozef.bergmans@n-va.be.
Locatie:
MKOK Museum, Burkelstraat 131, Leopoldsburg.
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Visie op leefomgeving

Leopoldsburg is een ‘leefgemeente’
Op vlak van ruimtelijke ordening hebben Leopoldsburg en Heppen een heel specifiek karakter. We zijn
geen industriële gemeente, maar in eerste instantie een ‘leefgemeente’. En dat willen we zoveel mogelijk
behouden en uitbouwen.

Een sociaal beleid voor jong en oud
Een gemeente is een samenleving van jong en oud. Elk hebben zij hun verlangens en behoeften. Het
verzoenen ervan is een grote uitdaging die wij als N-VA in de volgende legislatuur willen verwezenlijken.
Ouderen worden meer en meer geconfronteerd met eenzaamheid en geraken daardoor misschien in een
isolement. Jongeren hebben weinig lokale mogelijkheden tot ontspanning en sociaal treffen. Wij zetten
in op een programma dat zowel voor ouderen als jongeren tot meer sociale contacten leidt. En niet voor
elk apart, maar ook over de leeftijdsgrenzen heen, om zo tot meer verbondenheid te komen. De focus
moet liggen op het creëren van een efficiëntiewinst op alle sociale domeinen. Daarom zetten we in op:
1 Voor- en naschoolse kinderopvang
Jonge gezinnen vormen de toekomst van onze gemeente.
Naast het uitbouwen van extra woongelegenheid moet er ook
aandacht zijn voor de bijkomende nood aan onderwijs en
kinderopvang. Zowel de voor- als naschoolse opvang moeten
voldoende en flexibel uitgebouwd worden zodat werk en
gezin vlot te combineren zijn. Het Huis van het Kind wordt
hierbij ook een belangrijke partner. Het schoolaanbod moet
aangepast worden aan het groeiende aantal inwoners. De
schoolomgevingen willen we, bij de start en het einde van de
schooluren, veiliger maken.
2 Armoede aanpakken
Het hebben van een job is voor de N-VA de beste manier om
uit de armoede te geraken. Daarom moeten we blijven inzetten op jobs en activering. De kinderarmoedecijfers liggen
nog steeds erg hoog. Zelfs boven het Vlaamse gemiddelde.
Daarom willen we, via ondersteuningsteams, extra inzetten
op kwetsbare gezinnen. Materiële ondersteuning willen we
koppelen aan pedagogische hulp en een vroege schoolstart.
3 Jongeren ondersteunen
Jongeren hebben nood aan buitenschoolse activiteiten en
fuiven. Jeugdverenigingen spelen hier een cruciale rol en
verdienen ondersteuning op logistiek en infrastructureel
vlak. Participatiemomenten kunnen het burgerschap van
jongeren aanwakkeren. Dat is tevens de ideale manier om
onze taal en onze samenleving te leren kennen.
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4 Integratie
Inzetten op inburgering en integratietrajecten vindt de N-VA
heel belangrijk. Nederlands spreken en respect hebben voor
onze waarden moeten voor iedereen evident worden.
Daarnaast moeten alle leefloners geactiveerd worden via
geïndividualiseerde trajecten en contracten.
5 Actief ouder worden
De vraag naar hulp- en dienstverlening voor senioren zal
fors toenemen. Het nieuwe seniorenbeleid moet ouderen
versterken en niet betuttelen. Een dienstencentrum kan een
belangrijke taak hebben bij de uitbouw van een vrijwilligersloket en in het samenbrengen van senioren. Ook een bruisend verenigingsleven moet, via meer vormings- en ontspanningsactiviteiten overdag, gestimuleerd worden.
De senioren van de deelgemeenten mogen ook niet vergeten
worden. Daarom wil de N-VA een occasionele dagopvang
organiseren in de serviceflatjes van Heppen en ontmoetingsplaatsen voorzien in de andere woonwijken.
Op deze manier wil de N-VA, met de inbreng van de
inwoners van onze gemeente, een fijne en warme samenleving maken waar elkeen zich thuis voelt.

De groene ruimtes in onze gemeente moeten als troef uitgespeeld worden en goed bereikbaar en behouden blijven.

Troeven

Met onze ruimtelijke visie moeten we een evenwicht vinden
tussen onze troeven en uitdagingen.
Onze troeven zijn onder meer onze groene ruimte, de uitbreidings- en potentiële recreatiemogelijkheden, de historische (militaire) achtergrond ...

Uitdagingen

De uitdagingen zijn ook groot. De verscheidenheid aan
gezinsvormen vraagt om een flexibele aanpak. Maatschappelijk gezien moeten we rekening houden met armoede, de
leegstand, huisvesting, de vergrijzing … Kortom, de noden
van onze gezinnen zijn zeer uiteenlopend. Om te vermijden
dat veel jonge gezinnen hun heil buiten onze gemeente gaan
zoeken, moeten meerdere maatregelen genomen worden die
de woon-werkcombinatie vergemakkelijken. We hebben die
jonge groei nodig!

Hoe de uitdagingen aangaan?
1 Mobiliteit
Zo moet de mobiliteit verbeteren. Denk bijvoorbeeld maar
aan een verkeersluwer en veiliger verkeer, beter openbaar
vervoer … Hierover las u al meer in ons vorige huis-aanhuisblad.
2 Dorpskernen
De dorpskernen in Leopoldsburg en Heppen moeten weer
aantrekkelijk en bruisend worden.

Veilig thuis in een welvarend Leopoldsburg

De stationsomgeving moet dringend opgewaardeerd worden.

Hierbij denken we concreet aan:
 Een goed uitgebouwde dienst Ruimtelijke Ordening en
respect voor de adviezen van de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening (GECORO).
 Naar het voorbeeld van Lommel zijn we ook voorstander
van een ‘schoonheidscommissie’. Deze moet waken over
ons uniek erfgoed. Onze gemeente moet haar onderscheidend karakter behouden. De historische en militaire
achtergrond moet in deze visie meegenomen worden.
 De stationsomgeving dient dringend opgewaardeerd te
worden.
 Het horeca- en winkelaanbod moet actief gestimuleerd
worden. Leegstand is absoluut uit den boze.

3 Groene wijken en buurten
Ook de diverse wijken verdienen een opknapbeurt op vlak
van (be)leefbaarheid:
 De groene ruimtes in onze gemeente moeten als troef uit-

gespeeld worden en goed bereikbaar en behouden blijven.

 Er zal gefocust worden op nieuwe woonzones die al als

bouwgebied ingekleurd zijn.

 We zetten extra in op eengezinswoningen voor tweever-

dieners.

 In elke wijk moet er een basisaanbod van diensten aan-

wezig zijn: wijkscholen, sportvelden, speelpleintjes, lokale
dienstverlening zoals bakkers en dokters …

www.n-va.be/leopoldsburg

Veilig thuis in een welvarend Limburg
Wij zijn thuis in Limburg. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de winkelstraat,
onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, zorgen voor
mekaar. Het is goed wonen in Limburg. Hier zijn we op ons gemak. Met de N-VA blijft dat zo.
Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Limburg.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

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 Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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