NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
Renovatie Liberation Garden vertraagd (p.2)

10 jaar N-VA Leopoldsburg (p.5)

Leopoldsburg
OKTOBER 2021, NR. 3 I V.U.: DORINDA VANDECAUTER, LEUKENSTRAAT 3, 3971 HEPPEN

leopoldsburg@n-va.be

Beste inwoners van
Leopoldsburg en Heppen,
Het schooljaar voor de kinderen is
opnieuw gestart, de vakantie lijkt wel
voorbij gevlogen. Ik hoop dat iedereen
heeft kunnen genieten van deugddoende en veilige zomermaanden.
Ook de afgelopen periode heeft onze
afdeling niet stil gezeten, ondanks het
zomerreces. We deden verschillende
nieuwe voorstellen tijdens de gemeenteraden, die jammer genoeg nog steeds
digitaal plaatsvonden. Het resultaat van
die voorstellen vindt u terug op onze
website of op Facebook. Moest u daar
opmerkingen of vragen over hebben,
kan u ons steeds contacteren. Wij
proberen iedereen verder te helpen.
We organiseerden ook eindelijk
opnieuw onze jaarlijkse barbecue.
Afwezigen bleken, wederom, ongelijk
te hebben.
Ik wens u veel leesplezier met dit
nieuwe huis-aan-huis blad van onze
afdeling.
Ik hoop samen met u dat we snel ons
normale leven opnieuw kunnen
hervatten.
Blijf voorzichtig!

Dorinda
Vandecauter
Voorzitter N-VA
Leopoldsburg en
Heppen

www.n-va.be/leopoldsburg

N-VA Leopoldsburg

N-VA wil gelijke financiële behandeling
voor alle verenigingen
De N-VA vindt dat alle verenigingen in Leopoldsburg op dezelfde manier moeten
behandeld worden. Zo gebeurt het ook in andere gemeenten. Daarom dienden we
een voorstel in voor één uniform subsidiereglement. Tot onze verbazing keurde de
meerderheid dit voorstel af. Het is blijkbaar leuker om geschenken uit te delen aan
sommige verenigingen en de rest in de kou te laten staan.
Is iedere vereniging gelijk voor het
gemeentebestuur? Enkele voorbeeldjes:
• De ene adviesraad ontvangt zeven keer
zoveel subsidies als de andere.
• Het Rode Kruis, de Rode Roos of Parochiale werken Strooiendorp krijgen een
nominatieve toelage. Aan het Vlaamse
Kruis wordt dit geweigerd, zonder reden. Ook bij de cultuurraad vangt deze
vereniging bot.
• Eén voetbalclub moet maar twee
procent van haar investeringen in
gebouwen en terreinen zelf betalen, de
rest wordt betaald door de gemeente.
Zonder enige vorm van controle op de
uitvoering.
• De gemeente koopt robotmaaiers aan
voor een bedrag van 35 000 euro, enkel
en alleen voor de voetbalterreinen op
één plaats. De club betaalt zelf hiervoor
niets.
• Sommige verenigingen krijgen lokalen ter beschikking van de gemeente,
andere verenigingen moeten hun eigen
boontjes doppen. Hiervoor bestaan
geen regels.
Ook Audit Vlaanderen waarschuwde al in
haar auditrapport van 1 oktober 2018:
“Het risico op een ongelijke behandeling
van aanvraagdossiers is onvoldoende afgedekt voor de gemeente Leopoldsburg. […]
Hierdoor verloopt de beoordeling mogelijk
niet transparant en kan de schijn van een
ongelijke behandeling gewekt worden.”

Kluwen
Die subsidies zijn een kluwen: investeringssubsidies, subsidies voor sportclubs,
voor culturele verenigingen, nominatieve
toelagen, ... Allemaal verschillende regels,
soms zijn er zelfs geen regels.
Contacteer ons!
De N-VA blijft pleiten voor een gelijke
behandeling van alle verenigingen. Verenigingen die problemen hebben met het
bekomen van subsidies, huisvesting of
gemeentelijke ondersteuning, mogen
ons gerust contacteren op
leopoldsburg@n-va.be.

Toni Fonteyn
Gemeenteraadslid
N-VA Leopoldsburg

Bart Vissers
Ondervoorzitter N-VA
Leopoldsburg
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In de kijker: bestuurslid Marco Nicoli
STEL JEZELF EENS VOOR.
Ik ben Marco Nicoli, 45 jaar jong,
tweede oudste zoon uit een gezin van zes
jongens. Zoon van een gepensioneerde
mijnwerker. Geboren en getogen in
Leopoldsburg. Alleenstaande co-ouder
van Mila (11) en Lucas (9). Ik woon in
Heppen.

WAT ZIJN JOUW POLITIEK AMBITIES?
Ik wil graag anderen inspireren, zodat ook zij mee helpen bouwen aan de
uitdagingen van morgen. Een moderne
ruimtelijke ordening en ervoor zorgen
dat iedereen gelijk is voor de wet, zijn
ook enkele van mijn interesses. Ik heb
gemerkt dat daar werk aan de winkel is.

Zoals velen mocht ik dit jaar op zoek
gaan naar een nieuwe job. Niet corona,
maar wel een herstructurering lag hiervan aan de basis. Ik ben met veel plezier
een nieuwe uitdaging aangegaan als
projectengineer bij elektriciteitswerken
Nuyts.

Ik ben al van 2011 actief bij N-VA Leopoldsburg: ik was gemeenteraadslid van
2013 tot 2018 en nu actief als bestuurslid.
In de jaren als gemeenteraadslid heb ik
mijn politieke vaardigheden kunnen
uitbouwen. Zo is de Engelenweide bij
de heraanleg van het kerkhof in Heppen dank zij mijn tussenkomst op de
gemeenteraad na vier jaar eindelijk
ingericht.

WAT ZIJN JOUW INTERESSES?
Buiten mijn kinderen en mijn job probeer ik gezond te leven. Sporten en voeding zijn daarvoor cruciaal. Een geschil
aangaande de juiste perceelsafbakening
van mijn eigendom heeft mijn interesse
in de landmeetkunde erg aangesterkt.
Nu de regels omtrent corona stilaan
wegvallen, zou een nieuwe liefde in mijn
leven welkom zijn.

Als bestuurslid help ik achter de schermen mee om onze afdeling te versterken.
Zo lag ik aan de basis van de voorstellen
rond Tijdelijke Zorgunits en Parkeer &
Zorg. Beide voorstellen werden helaas
door de meerderheid weggestemd. Al
onze dossiers kan je terug vinden op
onze website: leopoldsburg.n-va.be.

Marco Nicoli
Bestuurslid N-VA Leopoldsburg

WAT BRENGT DE TOEKOMST?
Dat we ons weer kunnen verbinden en
het coronatijdperk achter ons kunnen
laten. We zullen blijven strijden voor een
samenleving waar rechten en plichten
voor iedereen dezelfde zijn, en waar de
lokale overheid wel zijn verantwoordelijkheid durft op te nemen.

Meebouwen

60 000 euro renteloze renovatie premie
De Vlaming is geboren met een baksteen in zijn maag. Maar deze baksteen vraagt wel een grote investering. Veel van uw
spaarcenten worden belegd in uw huis en soms moeten renovatieprojecten worden uitgesteld. De Vlaamse overheid kan daarbij
helpen.
Wist u dat u bij de Vlaamse overheid terecht kan voor een renteloze lening tot 60.000
euro? Daarenboven kent Vlaanderen premies toe tot 5.000 euro voor het verbeteren
van de energieprestatie van uw woning. Daar kan u al een heel eind mee weg. Uitgestelde projecten kunnen zo dan toch sneller tot uitvoering komen. Zo werken u en de
Vlaamse overheid mee om de doelstellingen van onze gemeente in het kader van het
klimaatplan te verwezenlijken.
Deze premies zijn al van 2021 in voege. Ontdek op welke premies u beroep kan doen
via www.energiesparen.be.
Marco Nicoli
marco.nicoli@n-va.be

leopoldsburg@n-va.be

De Vlaamse overheid helpt om uw woning
te renoveren.

LEOPOLDSBURG
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N-VA wil kinderopvang voor kinderen met een beperking
Het kinderopvanginitiatief is de laatste jaren in Leopoldsburg op een zeer mooie en efficiënte manier uitgebreid. Binnen de gemeente beschikken ouders die opvang wensen voor hun kinderen tijdens de schoolvakanties over een mooi aanbod: de verschillende IBO’s, sportkampen, Grabbelpas en speelpleinwerking. Een grote groep ouders staat echter in de kou, namelijk de ouders
van kinderen met een beperking. Zij beschikken binnen de gemeente over geen enkel opvanginitiatief dat aangepast is aan de
noden van hun kinderen en moeten dus noodgedwongen uitwijken naar andere gemeentes.
“We hebben dat probleem al eerder aangekaart bij de gemeente, maar daar bleef
het stil. We vragen niet dat er ineens initiatieven uit de grond gestampt worden
die alle weken van de vakantieperiodes
overbruggen. We vragen wel dat er een
beperkt initiatief opgestart wordt binnen
de gemeente, met de mogelijkheid om uit
te breiden indien nodig”, aldus N-VAvoorzitter Dorinda Vandecauter.
Zomervakantie 2022
Kinderen met een beperking hebben
een eigen aanpak en aangepaste zorg en
spelmateriaal nodig. Wij zijn natuurlijk bereid om onze schouders hier mee

onder te zetten. Het streefdoel moet de
zomervakantie van 2022 zijn.
15 speelpleindagen
Een organisatie van 15 speelpleindagen
voor kinderen van het bijzonder onderwijs, verspreid over vijf weken, lijkt ons
haalbaar. Alle onderwijstypes zijn dan
ook welkom. De kinderen worden dan
ingedeeld in groepjes op basis van leeftijd
en mogelijkheden.
N-VA Leopoldsburg vraagt aan de gemeente om een stappenplan op te stellen
voor een initiatief voor buitenschoolse
opvang voor kinderen met een beperking

dat kan starten in de zomer
2022.
Dorinda Vandecauter
dorinda.vandecauter@n-va.be

Bouwwerken Liberation Garden lopen vertraging op en gaan
meer kosten
Na het verwijderen van het dak op het Chinees Paviljoen bleek dat de stabiliteit van de binnenmuren niet kon gegarandeerd
worden. De oude bakstenen waren te poreus geworden. Dat zal niet alleen leiden tot een vertraging van de renovatiewerken, er
komen natuurlijk ook extra kosten bij kijken. Het is vreemd dat het betrokken studiebureau dat structurele probleem niet vanaf
het begin vastgesteld heeft.
Het vervelende gevolg is dat er een nieuwe stabiliteitsstudie waarschijnlijk zelfs door hetzelfde studiebureau - en bijkomende
werken moeten uitgevoerd worden. Wat met de verantwoordelijkheid en de (contractuele) aansprakelijkheid voor die inschattingsfouten?
Vijf maanden vertraging
Een ander feit is ook dat dit zorgt voor een aanzienlijke vertraging van minstens vijf maanden in de vooruitgang van de bouwwerken en, daaraan gekoppeld, zeer hoge extra kosten. Daar
komt nog bij dat voor de buitenwerken en de uitbouw van het
cafetariagedeelte blijkbaar ook geen budget meer voorzien is.
Lagere inkomsten
Wij maken ons ook zorgen over de verwachte exploitatie-inkomsten die, door de vertragingen, verwaarloosbaar zullen zijn
in 2022. De gemeente heeft deze ontvangsten nochtans nodig
om budgettair rond te komen. Zij baseren zich hierbij zelfs op
bezoekersaantallen van meer dan 50.000 per jaar. Het is echt
onze hoop dat de uitgestelde opening in september 2022 effectief
kan plaatsvinden, zonder nog meer onverwachte kosten. We geloven in de potentiële toeristische aantrekkingskracht van onze
gemeente. Maar we moeten wel met de beide voeten op de grond
staan en de kosten blijven bewaken.

Toni Fonteyn
Gemeenteraadslid
N-VA Leopoldsburg
toni.fonteyn@n-va.be

Diane De Volder
Fractieleider en gemeenteraadslid
N-VA Leopoldsburg
diane.devolder@n-va.be
www.n-va.be/leopoldsburg
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Pak me dan … als je kan!
Vlaams minister van Omgeving en Justitie Zuhal Demir
vroeg de bevoegde federale minister van Binnenlandse Zaken
Annelies Verlinden om de GAS-boetes en pakkans te verhogen voor sluikstorters. Dat is nodig, want ook in Leopoldsburg nemen de meldingen van sluikstorten drastisch toe.
De vraag is natuurlijk of deze laffe sluikstorters wel in onze
gemeente wonen? Deelnemers aan succesvolle initiatieven zoals
Mooimakers en straat.net moeten zich zeer ongelukkig voelen
bij het zien van al dat illegaal gestort vuil. We laten ons echter
niet ontmoedigen om jaarlijks deel te nemen aan deze goed
bedoelde initiatieven.
Hogere boetes
Verdachte situaties kan u altijd aan de politie melden. Ook de
buurtpreventie-app kan hier zijn nut bewijzen. Minister Verlinden stuurde een brief aan Zuhal Demir met de belofte haar
voorstel in overweging nemen. Uit resultaten van een recente
bevraging bij relevante actoren blijkt overigens dat men de
maximale boetegrens ook zou wensen te verhogen. Waar wacht
minister Verlinden op?
Jos Berghmans
Gemeenteraadslid en politieraadslid Pz Kempenland
jos.berghmans@n-va.be

Fijn u terug te zien!
Na een jaar van inactiviteit door corona organiseerden we op zaterdag 11 september opnieuw onze
jaarlijkse barbecue aan het MKOK in Leopoldsburg.
Graag willen wij alle deelnemers bedanken. Met
meer dan 250 bezoekers kunnen we zeer zeker van
een succes spreken.
We maakten er een gezellig en coronaveilig evenement van. Laten we hopen dat we volgend jaar alle
remmen los kunnen gooien en een normale editie
kunnen organiseren.

Wist u dat ...
de vrijwillige Mooimakers in september 2021 weer
op pad zijn geweest?
u welkom bent om ons ook te volgen op Facebook
via de link nl-nl.facebook.com/NVALeopoldsburg
u ons kan vinden op onze website:
www.n-va.be/leopoldsburg
er twee padelpleinen aangelegd worden op de
militaire tennisclub?
de kinderarmoedecijfers in Leopoldsburg nog
steeds stijgen ...
er daar in verhouding weinig budget naar gaat?

www.n-va.be/leopoldsburg
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Tien jaar N-VA Leopoldsburg (2011 – 2021)
De N-VA viert dit jaar haar 20-jarige bestaan. In 2001 werd de partij opgericht door Geert Bourgeois, in de nasleep van het
einde van de VU. Tien jaar later schoot ook in Leopoldsburg de lokale N-VA uit de startblokken. Een overzicht in woord en
beeld van onze acties, voorstellen en realisaties. Meer info? Neem dan zeker een kijkje op www.n-va.be/leopoldsburg.

N-VA Leopoldsburg mist haar start niet.

Bewoners militaire wijken
zijn geen tweederangsburgers.

Leopoldsburg: Ontwapenend gastvrij?

Geen getto aan de Gersvijvers. Samen
met het buurtcomité ijverden we met succes voor het behoud van dit stuk natuur.

N-VA stelt European Disability Card
voor.

Van residentiële wijk tot baanwinkelwijk.

Straatracers worden streng aangepakt.

N-VA-voorstel goedgekeurd: schoolomgevingen krijgen fietsstraten.
Project Reigersvliet: N-VA pleitte steeds
voor een omleidingsweg.

Gouverneur tikt gemeentebestuur op
de vingers voor de uitblijvende aanstelling
van een volwaardige Alg. Directeur.

leopoldsburg@n-va.be

N-VA bestuur 2021 v.l.n.r.:
Jos Berghmans, Jean-Jacques Stoops,
Marco Nicoli, Diane De Volder, Dorinda
Vandecauter, Marleen Jacobs, Paul
Corthouts, Freya Berghmans, Bart
Vissers, Liliane Dieltjens, Toni Fonteyn,
Svenja Vandendries, Liesbeth Jannis. Niet
op de foto: Oswald De Schepper en
Bert Boeckx.

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

20 JAAR
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de NieuwVlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze
realisaties:
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Als minister van
Binnenlands Bestuur
legt Liesbeth Homans in
2016 de contouren vast van
een stevige afslanking van de
provincies en de efficiënte
hervorming van gemeente
en OCMW.

“

Onze ambitie
blijft na twintig jaar
nog steeds dezelfde:
een welvarend, veilig en
vrij Vlaanderen, waarin
elke Vlaming erop
vooruitgaat.”

Met Jan Jambon,
Steven Vandepu
t en Theo
Francken als fede
rale ministers
maakt het land de
omslag naar
een echte veiligh
eidscultuur.
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In 2019 voert minister
van Dierenwelzijn
Ben Weyts het verbod op
onverdoofd slachten in. Als
minister van Onderwijs stelt hij
kennisoverdracht, leerkrachten
en kwetsbare kinderen
centraal.
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Matthias
Diependaele voert
als minister van Wonen
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft
in het buitenland, heeft geen
recht meer op een sociale
woning in Vlaanderen.
Sinds Zuhal Demir
minister werd in 2019,
zijn er in Vlaanderen al
meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen geplant. De N-VA
is de enige echte groene
partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen.
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op
de barricaden staan en word nu 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

