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Wij zoeken
fietsen!

Geen transparantie over fusie
met Ham
De fusie tussen Leopoldsburg en Ham is zo goed als bezegeld, volgens
het TVL-nieuws van 8 juni. En dat terwijl de burgemeester in februari
nog beweerde dat er geen sprake was van een fusie. Vier maanden later
klinkt het ineens dat de fusie na 2020 uitgevoerd zal worden. Wat deed
de huidige coalitie zo snel van mening veranderen?

N-VA Leopoldsburg organiseert van
nu tot 15 november een inzamelactie
van fietsen. Er mag herstelwerk aan
zijn. Ze zullen hersteld worden door
vrijwilligers.
Alle fietsen schenken we aan de
lokale Sint-Vincentiusconferentie.
Zij zetten zich belangeloos in voor
minderbedeelden in onze gemeente.
De fietsen, van driewieler tot grote
fiets, zullen de minderbedeelden de
kans geven te leren fietsen en zich
te verplaatsen naar school of werk.
Kortom, het maakt hun leven aangenamer en gezonder.
Zoals vorig jaar kan u ook speelgoed
en spelletjes kwijt voor Sinterklaaspakketten.
Uw giften kan u afgeven bij raadslid
Diane De Volder, Lindenstraat 22 in
Leopoldsburg (tel: 0479 64 85 13).
Heeft u liever dat we uw geschenkjes
en fietsen komen afhalen? Bel dan
naar raadslid Liliane Dieltjens
(tel: 0474 37 66 02) en we komen
snel bij u langs. Wij danken u nu al
voor uw steun!

Wij moeten hieruit besluiten dat er continu achter de schermen wordt gewerkt.
En nog erger, op een gemeenteraad
wordt duidelijk de waarheid niet gezegd.
Blijkbaar moeten we heel veel via de pers
vernemen. Dit is een aanfluiting van de
democratische principes.

Gemeente moet juiste info geven
Een ander frappant voorbeeld hiervan is
dat onze gemeenteraadsleden, die uiteindelijk jullie belangen trachten te vertegenwoordigen, via de pers de gewijzigde plannen moesten vernemen voor de verkoop
van De Oude Pastorij en het Café Art’ies.
Op de gemeenteraad van juni werd het
uitbreidingsproject doodgezwegen. De
eigenlijke plannen lazen we enkele dagen
voordien in Het Belang van Limburg.
Tijd voor verandering, durven we zeggen!
Openbaarheid van bestuur wil ook zeggen
dat de juiste informatie op de gemeenteraad verstrekt wordt. Daar hebben alle
inwoners en hun verkozen vertegenwoordigers recht op. Vertrouwen bouwt men

niet op leugens en halve waarheden. Beste
lezers, aan jullie de conclusie.

N-VA zorgt voor cultureel extraatje
Als positieve noot wil ik ten slotte even
onderstrepen dat het de N-VA is die aandrong op een cultureel extraatje voor de
inwoners van Leopoldsburg. De meerderheid pikte ons idee op en lanceerde
onlangs de Leo-pas. Jullie zien het: ook
vanuit de oppositie drukt de N-VA een
stempel op het beleid.
Ik wens iedereen een zonnige en aangename vakantie, namens de volledige
N-VA-afdeling.
Met Kampse
groeten,
Jean-Jacques
Stoops
Voorzitter
N-VA
Leopoldsburg
& Heppen

Smul mee op onze
N-VA-barbecue!
Zaterdag 23 september
Museum MKOK – Burkellaan 131, Leopoldsburg.
Eetgelegenheid zowel ’s middags als ’s avonds.
Meer info op www.n-va.be/leopoldsburg
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Investeren is één zaak, geld vinden een andere
“De N-VA heeft haar bedenkingen bij de manier waarop
het gemeentebestuur het nieuwe gemeentehuis wil
financieren.”
Toni Fonteyn, fractievoorzitter N-VA Leopoldsburg & Heppen

Op de gemeenteraad van mei keurde de meerderheid de openbare verkoop
van de Oude Pastorij en het Café Art’ies goed. Daarmee wil de gemeente
het nieuwe gemeentehuis helpen financieren. In die zoektocht naar extra
middelen worden bovendien ook de huidige pastoorswoning, De Oude Post,
de Parochiezaal, het Scoutsmuseum en het Chiroheem opgenomen. En dat
heeft serieuze gevolgen.
Scoutsmuseum

Pastoorswoning

Volgens Het Belang van Limburg zou de burgemeester de
pastoorswoning sowieso willen verkopen. Deze woning wordt
momenteel gebruikt als vergaderlokaal, kleine kapel en verblijf
van de pastoor. Gaat dit met een volwaardig alternatief voor de
pastoor afgedekt worden? En waar zit de financiële winst voor
de gemeente? Bovendien vinden we het vreemd dat de voorzitter van het centraal kerkbestuur stelt dat het gebouw in niet al
te beste staat is. Nochtans werd er in een recent verleden heel
wat geïnvesteerd in de woning.

Het scoutsmuseum is vrij uniek en het resultaat van veel vrijwilligerswerk. Krijgen zij een andere locatie aangeboden?
En zo ja, welke ?

Chiroheem

Indien een projectontwikkelaar geïnteresseerd zou zijn in het
Chiroheem, zal dit hoogstwaarschijnlijk met de bedoeling zijn
om een woonproject te realiseren. Volgens de N-VA is dat niet
verenigbaar met de activiteiten van een jeugdbeweging. Welk
alternatief krijgt de Chirojeugd dan in de toekomst?

Leo-pas maakt cultuur iets goedkoper voor u
Met een Leo-pas genieten inwoners van Leopoldsburg bij alle
voorstellingen in het Cultureel Centrum van het laagste tarief.
Hopelijk vinden daardoor meer Kampenaars de weg naar het
cultuurcentrum. Van het jaarbudget voor het Cultureel
Centrum wordt wel slechts een beperkt gedeelte afgedekt door
de verkoop van toegangstickets en abonnementen.
Het culturele aanbod in Leopoldsburg is van een hoogstaand
niveau. Dat 75 procent van de bezoekers van het Cultureel
Centrum uit andere gemeenten komt, is daar een uitstekend
bewijs van. Anderzijds is cultuur wel erg duur en wordt het
vooral gefinancierd met onze eigen gemeentebelastingen. De
invoering van de Leo-pas is gelukkig een stap in de goede
richting.

leopoldsburg@n-va.be

Heb je nog geen Leo-pas? Ga dan
met je identiteitskaart naar de balie
van het Cultureel Centrum en je krijgt
hem onmiddellijk mee.
Diane De Volder
N-VA-gemeenteraadslid
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Vlaanderen investeert in
fietspaden in Leopoldsburg
en Heppen
Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts verhoogt
het investeringsbudget voor de fiets. En dat gaan we
ook in Leopoldsburg-Heppen merken! Nog tot 2019
is er 295 000 euro Vlaams geld vastgelegd voor meer
fietspaden, voorbereidende studies hiervoor en onteigeningen in onze gemeente.
“N-VA Leopoldsburg-Heppen ijvert al lang voor meer fietsinvesteringen”, zeggen fractievoorzitter Toni Fonteyn en
afdelingsvoorzitter Jean-Jacques Stoops. “Met deze investeringen
verhoogt de verkeersveiligheid in onze gemeente. Hier zaten veel
fietsers op te wachten!”

We plukken nu lokaal de vruchten van het Vlaams investeringsbeleid.Concreet gaat het Vlaamse geld naar de ontsluitingsweg
voor de gevangenis (130 000 euro) en het structureel onderhoud
van de fietspaden langs de N73 (165 000 euro).

Weer geen volwaardig jeugdhuis
toe, maar ziet ook uitdagingen. Zo vraagt de provincieraad een
combinatie van verschillende bestemmingsmogelijkheden voor
de site van Moorslede: een zone voor ouderenzorg, een jeugdcentrum en een speelbos. De N-VA vraagt zich af of die activiteiten
wel verzoenbaar zijn.

Geen inspraak, geen fuiven

Na vele jaren uitstel zou Leopoldsburg eindelijk een
volwaardig jeugdhuis krijgen. Maar we zijn er echt
nog lang niet! Bovendien vindt de N-VA het een
spijtige zaak dat de jongeren zelf amper betrokken
worden bij de plannen.
In februari werd een architect aangesteld voor de verbouwing
en nieuwbouw van jeugdcentrum Kwartier Moorslede. Het
globale budget bedraagt 600 000 euro. N-VA-raadslid Marco
Nicoli juichte deze hoogdringende investering in het jeugdhuis

Bovendien vindt de N-VA het spijtig dat de gemeente wel al een
budget vastlegt, maar geen inspraakronde hield bij de jongeren
zelf. En laten we vooral ook even verder kijken of er nog andere
verenigingen met plaatsgebrek zijn die in het nieuwe jeugdhuis
terecht kunnen.
De schepen van Jeugd bevestigde inmiddels dat er nog een
inspraakronde zou volgen. Maar het is opvallend dat de burgemeester al gezegd heeft dat er geen fuiven zullen plaatsvinden in
het toekomstige jeugdhuis. De N-VA vindt dit
een gemiste kans en we zijn ervan overtuigd
dat de jeugd er waarschijnlijk hetzelfde over
denkt.
Marco Nicoli, N-VA-gemeenteraadslid

Toegankelijkheid voor iedereen …
De gehandicaptenadviesraad wil Leopoldsburg toegankelijker maken voor iedereen met een beperking.
Momenteel voeren we, in samenwerking met de middenstand en de horeca, een actie om de toegankelijkheid
van de stoepen te verbeteren.
Er moet een vrije doorgang zijn van 1,5 meter. Dus beste medeburgers, als u volgende keer plaatsneemt op een leuk terrasje, denk
dan aan de doorgang. De mensen met een beperking, ouders met een kinderwagen en ouderen zullen u dankbaar
zijn! Ook de horeca-uitbaters zijn verplicht een doorgang te voorzien. Zij kunnen beboet worden als u de doorgang verspert met uw stoel of tafeltje. Laat dus voldoende ruimte vrij zodat ook de mensen met een beperking,
ouders en ouderen van het mooie weer kunnen genieten. Namens de gehandicapten adviesraad wens ik u een
prettige zomer toe!
Danny Schreurs, voorzitter gehandicaptenadviesraad en N-VA-bestuurslid

www.n-va.be/leopoldsburg

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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