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V.U.: JEAN-JACQUES STOOPS, NIEUWSTRAAT 78, 3971 HEPPEN

Welkom op 
onze barbecue!

De N-VA-raadsleden Toni Fonteyn, 
Diane De Volder, Bert Boeckx, 
Jos Berghmans, Marco Nicoli, 
Liliane Dieltjens en Hilde Deckers 
nodigen u van harte uit op de 
jaarlijkse N-VA-barbecue. Geniet 
samen met ons van een lekker 
hapje en drankje in aangenaam 
gezelschap.

Kindermenu:
één chipolata + groenten =  
7 euro

Medium menu:
twee stukken vlees of vis + 
groenten = 15 euro

Maxi menu:
drie stukken vlees of vis +  
groenten = 17 euro

Hoe inschrijven?
Geef voor 18 september een sein-
tje aan een van onze raadsleden. 

Hun gegevens vindt u op onze 
website:  

www.n-va.be/leopoldsburg

Uw mening telt

In september organiseert N-VA Leopoldsburg & Heppen  een bevra-
ging onder de burgers. Want voor ons telt uw mening echt! De N-VA 
wil een efficiënte  gemeente op mensenmaat. Daar is uw betrokkenheid 
uiteraard een belangrijke voorwaarde voor. Vul dus zeker de vragenlijst 
in die u in dit blad vindt. Wij zullen dan de nodige aandacht aan uw 
opmerkingen geven. 

Constructieve oppositie
Het geslaagde Harley-treffen en Kamp 
Swingt bewijzen dat we in een gezellige 
gemeente wonen. De N-VA juicht dit soort 
positieve initiatieven toe, maar we zoeken 
ook actief naar oplossingen om uitdagin-
gen in de gemeente aan te gaan. Zo slepen 
de perikelen van de wateroverlast langs de 
spoorwegberm aan de Antwerpsesteen-
weg nog steeds aan. Wij blijven aandrin-
gen op werken die dit probleem eens en 
voor altijd oplossen.

De geplande nieuwe wijk aan de Gers- 
vijvers stuit ondertussen op lokaal protest. 
Misschien is het tijd voor het huidige 
bestuur om hier ook eens naar de burger 
te luisteren en met hun bekommernissen 
rekening te houden.

N-VA komt naar u toe!
Dat u de constructieve oppositie van de 
N-VA wel kan smaken, blijkt uit de groei 
van ons ledenaantal. Wilt u zelf zien dat 

onze afdeling de wind in de zeilen heeft? 
Zak dan zeker af naar ons congres in het 
CC Leopoldsburg op 7 november. We  
ontvangen dan niemand minder dan 
Philippe Muyters, Vlaams minister van 
Economie, Sport en Financiën.

Ook op onze barbecue van 23 september 
bent u van harte welkom. We zullen u 
daar culinair verwennen. Het goede weer 
is alvast besteld. U kan er niet alleen onze 
enquête invullen maar rechtstreeks uw 
vraag stellen aan een van onze raadsleden.

Tenslotte wensen we aan alle families met 
schoolgaande kinderen een goede start 
van het schooljaar. 

ZATERDAG  
23 SEPTEMBER
Van 11.30 uur tot 15 uur 

16 uur tot 19.30 uur

Burkelstraat 131,  
Leopoldsburg

 Vul de bevraging in dit blad in en draag zo 
zelf bij aan een Leopoldsburg op uw maat.

 Jean-Jacques Stoops
Voorzitter N-VA  
Leopoldsburg & Heppen
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 Toni Fonteyn, fractieleider gemeenteraad

Wij komen naar uw wijk  
(en trakteren …)
In september bezoekt de N-VA alle wijken van 
Leopoldsburg en Heppen in onze knalgele caravan. 
Bij een drankje of een kop warme koffie kan u een 
babbeltje slaan met onze raads- en bestuursleden. 
Maak van deze gelegenheid gebruik om uw bekom-
mernissen, ideeën en wensen aan ons kenbaar te 
maken en vul ter plaatse onze eenvoudige enquête 
in. Zo krijgt u rechtstreeks inspraak in de beleids-
doelstellingen van de N-VA.

De N-VA wil uw mening kennen
De zes gemeenteraads- en twee OCMW-raadsleden van de N-VA volgen nu al enkele jaren het gemeente- 
beleid op de voet. Hierbij hebben we altijd zeer actief ons steentje bijgedragen en constructief oppositie  
gevoerd.  

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht, willen we een programma opstellen 
dat optimaal aansluit bij uw actuele bezorgdheden en wensen. Daarom vragen we uw medewerking!

In dit blad vindt u een beknopte enquête. Ze invullen kost maar enkele minuten, maar geeft ons wel 
een massa relevante informatie. U kan de vragenlijst op drie manieren aan ons bezorgen:

  Geef ze af aan één van onze raadsleden. U vindt hun gegevens op de website www.n-va.be/leo-
poldsburg

  Bezorg ons de vragenlijst tijdens één van onze wijkbezoeken in september.
  Vul de enquête digitaal in op de website www.n-va.be/leopoldsburg

Alvast bedankt voor jullie inbreng en steun!

Uw lokale afdeling boekt succes!
Een groot aantal inwoners van onze gemeente vond dit jaar de weg naar onze partij. De voorbije maanden steeg het leden-
aantal van N-VA Leopoldsburg & Heppen met maar liefst 40 procent. Daarmee zitten we bij de drie grootste stijgers van alle 
N-VA-afdelingen in Limburg. In heel Vlaanderen halen we de top tien.

Voor ons is dat het beste bewijs dat u onze inspanningen erg apprecieert. Een warm welkom aan deze nieuwe leden. Gesterkt 
door dit succes zal onze N-VA-afdeling er nog harder tegenaan gaan! 

Wij zijn bij u op volgende dagen:
Donderdag 7 september Boskant Eenenslaan 18.30 - 21.00 uur
Dinsdag 12 september Strooiendorp Parking kerk 18.30 - 21.00 uur
Donderdag 14 september Centrum Leopoldsburg Kon. Astridplein 18.30 - 21.00 uur
Dinsdag 19 september Geleeg Plein Sporthal 18.30 - 21.00 uur
Donderdag 21 september Immert Nieuwstraat 78 18.30 – 21.00 uur
Dinsdag 26 september Centrum Heppen Aan de kerk 18.30 - 21.00 uur
Zaterdag 30 september  Schilderswijk Lindestraat 09.00 - 12.00 uur
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 Jozef Berghmans, Gemeenteraadslid N-VA Leopoldsburg & Heppen

 Diane De Volder, Gemeenteraadslid N-VA Leopoldsburg & Heppen

De bouwwoede raast nog steeds door de gemeente. Nu plant het schepencollege weer een nieuw bouw- 
project – de Gersvijvers – tussen de Kleine Zavelheide en de Schilderswijk. Het wordt een mix van in totaal 
215 sociale huur- en koopwoningen. 

Deze ruimte wordt momenteel door jong en oud intensief 
gebruikt als speel- en ontspanningszone. De Gersvijvers is een 
ware groene oase met een hoge natuurwaarde, maar erg infil-
tratiegevoelig. Het buurtcomité maakt zich terecht zorgen over 
de inname van deze groene buffer en verzamelde meer dan 300 
handtekeningen van verontruste buurtbewoners. De inplanting 
van een woonwagenpark en de ontsluiting via de Craenenhoef-
weg zien zij niet zitten.

N-VA steunt petitie buurtbewoners
Ook onze fractie ondersteunt deze petitie. Het inplanten van een 
bijkomende sociale wijk tussen twee al bestaande wijken werkt 
gettovorming in de hand. Nog meer extra (groene) ruimte  

innemen, kan niet langer. Bovendien zou men bij nieuwe  
projecten het best slechtgelegen percelen die moeilijk  
toegankelijk zijn vermijden.

Zou, vooraleer de gemeente een nieuw woonuitbreidingsgebied 
aansnijdt, de herbestemming van leegstaande panden of verlaten 
zones (zoals het oude rusthuis 
of het sociale huis) geen betere 
optie zijn? Ruimtelijke ordening, 
omgeving en natuur zijn voor de 
N-VA een cruciale schakel in een 
efficiënt klimaatbeleid!

Wateroverlast Antwerpsesteenweg houdt aan
Op de gemeenteraad van juni klaagde de N-VA-fractie nogmaals de houding van Infrabel aan in het dossier 
van het onderhoud van de gracht aan de spoorwegberm aan de Antwerpsesteenweg.  Hoewel Infrabel beloof-
de om de verstopping richting Balen weg te werken, is er tot op heden amper iets gedaan om de situatie te 
verbeteren.

Daarom drong raadslid Jozef Berghmans aan op een officiële vergadering  
met Infrabel. De burgemeester en eerste schepen gingen hiermee akkoord.  
Zij beloofden Infrabel te contacteren en een datum voor een overleg te prikken. 
We kijken ernaar uit om daar eindelijk tot een oplossing te komen.

Getto aan de Gersvijvers?
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


