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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste inwoner

Op 7 september organiseerde 
onze afdeling haar jaarlijkse 
barbecue. Ondanks het 
mindere weer kunnen we 
terugkijken op een meer dan 
geslaagde editie met maar 
liefst 265 inschrijvingen. 
De aanwezigen konden 
genieten van een heerlijke 
maaltijd. Tussendoor was er 
tijd voor een gesprek met een 
van onze mandatarissen of 
bestuursleden.

Ondanks de politieke luwte 
in juli en augustus is onze 
afdeling actief gebleven achter 
de schermen. Het resultaat 
leest u terug in dit huis-aan-
huisblad en op onze website 
www.n-va.be/leopoldsburg. 

We blijven actief kritisch in 
de gemeenteraad en doen 
voorstellen die de burger ten 
goede komen. Graag luisteren 
we ook naar uw voorstellen, 
vragen of problemen.  
Spreek ons aan of mail naar 
leopoldsburg@n-va.be.

Dorinda Vandecauter
Afdelingsvoorzitter
dorinda.vandecauter@n-va.be

European Disability Card verkrijgbaar (p. 3)N-VA wil actie tegen overlast (p. 2)

Gouverneur tikt gemeente- 
bestuur op de vingers
De Limburgse provinciegouverneur Herman Reynders maant het  
schepencollege in een brief aan om een algemeen directeur aan te stellen. 
Zoniet, dan stuurt hij een commissaris naar Leopoldsburg. Een gemeente 
is wettelijk verplicht een algemeen directeur in dienst te hebben. Zolang 
het gemeentebestuur geen directeur aanstelt, is het in overtreding met 
de wet. N-VA Leopoldsburg kaartte de onwettigheid al meermaals aan en 
krijgt nu gelijk. 

N-VA kaartte probleem aan
Leopoldsburg heeft sinds jaar en dag een 
waarnemend gemeentesecretaris (nu alge-
meen directeur). De Vlaamse wetgeving 
rond lokale besturen is echter duidelijk: 
in februari 2019 moest de procedure tot 
aanstelling van een volwaardige algemeen 
directeur al starten. De N-VA plaatste het 
punt op de agenda van de gemeenteraad 
van mei 2019. De meerderheid wilde het 
punt niet publiek behandelen en besliste 
dan maar ‘om niet te beslissen’.

De gouverneur stelt in zijn officieel schrijven 
van 23 augustus 2019 dat:

  het punt wél in openbare vergadering 
behandeld moest worden, en dus niet 
achter gesloten deuren;
  de procedure om een volwaardige 
algemeen directeur aan te stellen al in 
februari 2019 moest starten;
  de gemeenteraad van mei 2019 over  
het agendapunt van de N-VA moest 
stemmen.

Gemeentebestuur overtreedt  
meermaals wet
Het schepencollege wordt op de vingers 
getikt en moet nu een timing opmaken. 

Anders dreigt de gouverneur om een 
commissaris naar Leopoldsburg te sturen. 
Elke burger moet zich aan de wet houden. 
Het minste wat je dan mag verwachten, is 
dat het gemeentebestuur zich óók aan de 
wetgeving houdt.

  Fractievoorzitter Toni Fonteyn en 
afdelingsondervoorzitter Bart Vissers: 
“Het minste wat je mag verwachten, is 
dat het gemeentebestuur zich zelf aan de 
wetgeving houdt.”

Dossier: 
aanstelling 
algemeen 
directeur

Meer informatie? 
Surf naar www.n-va.be/leopoldsburg 

en klik door naar ‘nieuws’.



leopoldsburg@n-va.be

N-VA wil actie tegen ratten- en everzwijnenplaag 
Wie de sociale media volgt, kon al eerder merken dat er in Leopoldsburg en Heppen veel meldingen 
zijn van overlast door ratten en everzwijnen. De N-VA kaartte het probleem aan op de gemeenteraad 
en vroeg het gemeentebestuur om actie te ondernemen.

Gemeentebestuur heeft geen oplossing
Hoeveel inwoners moeten nog melding maken van ratten- en everzwijnenoverlast 
alvorens de gemeente actie onderneemt? De N-VA bond de kat de bel aan op de 
gemeenteraad. De meerderheidspartijen legden uit hoe inwoners zelf een ratten-
plaag kunnen bestrijden of hoe men everzwijnen kan afschrikken. Een schepen 
voegde daar nog fijntjes aan toe dat inwoners zelf vaak de oorzaak zijn van een 
rattenplaag, omdat ze afval dumpen in de omgeving van hun woning. Over een 
concrete oplossing of aanpak bleef het muisstil. 

N-VA wil dat gemeentebestuur actie onderneemt
N-VA Leopoldsburg vraagt dat de gemeentelijke rattenvanger nog meer zijn 
ronde kan doen en dat er een bijkomende rattenvanger opgeleid wordt. De  
huidige rattenvanger gaat binnen afzienbare tijd op welverdiend pensioen. 
Heeft u last van ratten of everzwijnen? Maak er elke keer melding van bij de 
gemeente. Alleen zo kan de problematiek in kaart gebracht worden en kunnen 
er gepaste maatregelen genomen worden. Krijgt u bij de gemeente geen gehoor? 
Contacteer ons dan via leopoldsburg@n-va.be.

 Besluiten gemeenteraad binnen 10 dagen online
Tot voor kort duurde het meer dan een maand alvorens u de besluiten van de gemeenteraad op de  
gemeentelijke website kon inkijken. Op vraag van de N-VA heeft de voltallige gemeenteraad de  
burgemeester aangemaand om de lijst van besluiten binnen de tien dagen beschikbaar te stellen. 
De Vlaamse wetgeving schrijft die termijn van tien dagen voor. De burgemeester beloofde op zoek 
te gaan naar oplossingen om de softwareproblemen aan te pakken, zodat u voortaan tijdig geïnformeerd 
wordt.

Vragen bij kostenvergoedingen kerkfabrieken
In 2018 alleen al ging er in totaal meer dan 130 000 euro naar de vier  
kerkfabrieken in onze gemeente. De audit door de gemeentelijke financieel  
directeur legde een aantal pijnpunten bloot, vooral rond kostenvergoedingen  
aan leden van de kerkfabrieken. 

Daarom stelde de N-VA-fractie voor om voorbehoud te maken bij de gouverneur 
voor de goedkeuring van de jaarrekeningen. De CD&V-sp.a-meerderheid  
stemde echter een ongenuanceerd positief advies over de jaarrekeningen.

Meer weten? Surf naar www.n-va.be/leopoldsburg 
en klik door naar ‘nieuws’.

Meer weten? Surf naar www.n-va.be/leopoldsburg en klik door naar ‘nieuws’.

2



www.n-va.be/leopoldsburg  

De aanhouder wint

N-VA-voorstel goedgekeurd: European  
Disability Card verkrijgbaar 
N-VA Leopoldsburg deed op de gemeenteraad het voorstel om de European Disability Card te  
erkennen. Met de kaart kunnen personen met een beperking specifieke voordelen krijgen bij  
sportieve en culturele evenementen en organisaties. De kaart is een initiatief van Zuhal Demir,  
toen ze nog staatssecretaris voor Personen met een Beperking was.

European Disability Card toont officiële erkenning van beperking aan
Mensen met een beperking laten aan de kassa vaak doktersbriefjes, attesten van  
een instelling of bijvoorbeeld een parkeerkaart zien. Die veelheid aan verschillende  
documenten maakt het moeilijk voor de persoon achter de ticketbalie om te bevestigen 
of de persoon met een beperking inderdaad in aanmerking komt voor een voor- 
behouden plaats, specifieke korting of een ander voordeel. De European Disability  
Card verandert dat. Mensen met een beperking tonen met de kaart aan dat ze een 
officiële erkenning van hun beperking hebben gekregen. Geen honderden verschillende 
documenten meer, maar één eenvoudige, uniforme kaart.

European Disability Card verkrijgbaar
Na lang aandringen van N-VA Leopoldsburg is de European Disability Card nu eindelijk erkend. De kaart is verkrijg-
baar bij de FOD Sociale Zekerheid of het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. U kan ook terecht bij 
de sociale dienst van het OCMW of de dienst maatschappelijk werk van uw mutualiteit.

Meer info vindt u op www.leopoldsburg.be via de zoekterm ‘EDC’ en www.eudisabilitycard.be.

Wist je dat …
  N-VA Leopoldsburg er groot belang aan hecht om u goed te informeren?  
U kunt ons vinden op onze website www.n-va.be/leopoldsburg en onze  
Facebookpagina N-VA Leopoldsburg.

  onze jaarlijkse barbecue een groot succes was? Hopelijk zien we u volgend jaar terug! 

  N-VA Leopoldsburg volledig achter de renovatie van de Centrumkerk staat?  
De renovatie wordt mogelijk gemaakt door subsidies, toegekend door voormalig 
minister-president Geert Bourgeois.

Personen met een 
beperking krijgen dankzij 
de kaart makkelijker 
toegang tot sportieve en 
culturele evenementen.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


