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Beste lezers,
Nu het nieuwe politieke jaar is
gestart, vliegt N-VA Leopoldsburg
er weer in. Zo steunen we een speelgoedinzamelactie van het Kampse
Sint-Vincentius voor Sinterklaaspakketten. Uw steun, over de
partijgrenzen heen, moet kunnen.
Het kerkenplan waarover we al
dikwijls duidelijkheid vroegen – en
nooit echt kregen – beweegt ook
eindelijk. De huidige meerderheid wil
de herbestemming van de kerk van
het Geleeg echter doorschuiven tot
na de verkiezingen van 2018.
Ook de joyriders in het centrum van
Leopoldsburg eisen onze aandacht
op. Blijkbaar heeft de overlast zich
verplaatst van het Koningin Astridplein naar andere locaties. Dit vraagt
om een oplossing!
De N-VA stel zich eveneens vragen
over een opwaardering van het
Koningin Astridplein in harmonie
met het vernieuwde gemeentehuis.
Wij vragen ook een snelle herziening
van de discriminerende promotaks.
Tenslotte manen we het gemeentebestuur aan de burgers voortaan
voldoende en juist te informeren over
wegenwerken.
Met Kampse groeten,
Jean-Jacques Stoops,
Voorzitter N-VA Leopoldsburg &
Heppen

Gemeente wil herbestemming
kerk van het
Geleeg over
verkiezingen tillen

Waarom talmt de gemeente als het gebouw
een goede en snelle oplossing kan bieden
aan verenigingen en sporters?
Toni Fonteyn, fractieleider N-VA Leopoldsburg & Heppen

In het verslag van het schepencollege van begin juli las de N-VA dat het
bisdom Limburg om praktische, financiële en organisatorische redenen
wenst dat er zo snel mogelijk een herbestemming gegeven wordt aan de
kerk van het Geleeg. Toen we daarover een vraag stelden op de gemeenteraad van begin september antwoordden de burgemeester en de betrokken
schepen echter erg ontwijkend.
De vraag die we stelden was nochtans
simpel: binnen welke termijn wil de
gemeente Leopoldsburg aan de dringende
wensen van het bisdom tegemoetkomen?
Niet erg snel, als we de burgemeester
mogen geloven.
De meerderheid wil pas een definitieve
beslissing nemen na 2018. (Toevallig)
net na de volgende verkiezingen. Daarna
mag het doek wel vallen voor de kerk en
kan het gebouw voor hen probleemloos
een niet-kerkelijke invulling krijgen.

Snelle nieuwe bestemming biedt
oplossingen voor sport en vrije tijd
in Leopoldsburg
Voor de N-VA is het een raadsel waarom

die herbestemming niet nu al in gang
gezet kan worden. Het Kerkenplan stamt
al uit 2013 en daarin werd de herbestemming duidelijk opgenomen.
N-VA Leopoldsburg is er absoluut
voorstander van om zo efficiënt mogelijk
om te springen met jullie belastinggeld.
Als de kerk van het Geleeg snel een
nieuwe bestemming krijgt dan kunnen
op korte termijn concrete noden op vlak
van onder meer sport en ontspanning
een oplossing krijgen.
Is het gemeentebestuur daar ook van
overtuigd? Die conclusie laten we
over aan jullie gezond verstand en
buikgevoel.

Volg N-VA Leopoldsburg ook op Facebook:

www.facebook.com/NVALeopoldsburg
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De openbare weg is geen racebaan!
In het verleden klaagden de N-VApolitieraadsleden Jos Berghmans
en Toni Fonteyn al het racen – en de
daarbij horende overlast – op het
Koningin Astridplein aan. Dat viel
niet in dovemansoren. De politie
is meer aanwezig en het plein werd
heringericht. Dat is al een verbetering,
maar het schrikt de verkeersovertreders blijkbaar onvoldoende af. Het
probleem verplaatst zich nu namelijk
naar andere delen van het centrum.
De gemeente trok al 50 000 euro uit
voor camera’s om de waaghalzen te
klissen. Maar de camera’s kunnen geen
nummerplaten van voertuigen lezen
of registreren en dus doen de joyriders
ongestraft voort. De N-VA sluit zich
dan ook aan bij de vele buurtbewoners
en bezoekers van het centrum die pleiten
voor een doortastendere aanpak.

Onze raadsleden in de politie- en
gemeenteraad vragen dat de gemeente
een duidelijk signaal geeft aan iedereen
die het niet kan laten om mensen te
terroriseren door gevaarlijk rijgedrag.
Wij vragen een gecoördineerde aanpak,
met preventie én repressie, zodat
ernstige verkeersongevallen kunnen
worden vermeden.

 eopoldsburg is het beu dat de straten van het
L
centrum als een racebaan worden misbruikt.

Op 11 augustus had de N-VA al een
onderhoud met een commissaris over
hoe we dit het beste aanpakken. Op de
volgende politieraad hopen we op
een duidelijk antwoord van de
meerderheid.

Speelgoed gezocht!

Tover eens een glimlach
op het gezicht van een kind

De opbrengst van de gemeentelijke promotaks is
bedoeld voor promotie-acties via media, verfraaiing
van het centrum en organisatie van evenementen.
Alle commerciële ondernemingen in Leopoldsburg
moeten de taks mee betalen. Het bedrag is afhankelijk
van de zone waar de zaak ligt.
Sinds de invoering van deze extra taks hebben al heel wat
handelaars een bezwaarschrift ingediend. Zonder gevolg, want
de gemeente stelt duidelijk dat iedereen moet mee betalen voor
de promotie van de handel in Leopoldsburg.

 al de jachthaven veel voordelen ondervinden van de acZ
ties en evenementen die betaald worden met promotaks?
De N-VA vraagt dan ook dat de gemeente de
manier waarop de taks geïnd wordt,
herbekijkt. Daarbij moet het gemeentebestuur objectief rekening houden
met bezwaren en opmerkingen van
de handelaars en ondernemers.
Diane De Volder
Gemeenteraadslid N-VA Leopoldsburg & Heppen

Waarom, waarom, waarom?
Uw giften kan u afgeven bij N-VA-raadslid Diane De Volder,
Lindenstraat 22 in Leopoldsburg (tel: 0479 64 85 13).
Heeft u liever dat we de geschenkjes bij u thuis komen
ophalen? Telefoneer dan naar naar raadslid Liliane Dieltjens
(tel 0474 37 66 02) en we komen snel bij u langs. Wij danken u
nu al voor uw steun.

Gemeente informeert buurtbewoners niet over hinderlijke werken
Op 5 september gingen de werken in de Couwenberghstraat van start. De buurtbewoners werden hiervan, vrij laat,
per brief op de hoogte gesteld door de aannemer. Langs de kant van de gemeente bleef het echter stil. Het
schepencollege nam geen enkel initiatief om de bewoners te informeren over de geplande werken en omleidingsweg.
Voor de N-VA is het vanzelfsprekend dat de gemeente bij belangrijke
werken in een straat in dialoog gaat met de mensen die daar overlast
van zullen ondervinden. Maar dat stond niet in de agenda van deze
bestuurscoalitie.
Een gemiste kans, want inspraak van de buurtbewoners zou de verkeersveiligheid alleen maar ten goede komen. Er gebeuren nu regelmatig
ongevallen op het dubbel kruispunt Couwenberghstraat-Leopold III-laan.
Het inrichten van meer parkeerplaatsen en het omvormen tot een
eenrichtingsstraat van de Couwenberghstraat zal jammer genoeg geen
invloed hebben op de verkeersveiligheid in de buurt.

leopoldsburg@n-va.be

Iedereen betaalt (of toch niet?)

Het grote Koningin Astridplein

N-VA Leopoldsburg organiseert van nu tot en met 15
november een inzamelactie van speelgoed. Alle speeltjes en
spellen schenken we aan de lokale Sint-Vincentius Conferentie. Deze vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de
minderbedeelden in onze gemeente.
Zij zullen met onze giften Sinterklaaspakketten schenken aan
deze families, zodat ook hun kinderen op 6 december leuke
cadeautjes kunnen uitpakken. Heeft u dus nog speelgoed,
strips, kinder- en jeugdboeken, sportgerief of andere zaken
waarmee u kinderen blij kan maken op uw zolder liggen?
Schenk die dan aan deze actie. Het enige dat we vragen is dat
alle giften intact en proper zijn.

Promotaks discrimineert

Of toch niet? Want zelfstandige uitbaters van cafetaria’s van
gemeentelijke accommodaties betalen de promotaks helemaal
niet, ontdekte de N-VA. Terwijl dit volgens ons toch ook commerciële zaken zijn die vaak meer dan vele anderen profiteren
van activiteiten in het centrum. Toch moeten ook een jachthaven, een frituur, een kapper, een manege of een tennisclub
de taks betalen, hoewel zij veel minder het effect zullen voelen
van de promotie-acties.

Jozef Berghmans
Gemeenteraadslid N-VA
Leopoldsburg & Heppen

 -VA-gemeenteraadslid Bert Boeckx eist dat de gemeente
N
beter en sneller informeert.
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Het grote Koningin Astridplein in
het centrum van onze gemeente ligt
er al jaren zielig bij. Wat het kloppend hart van Leopoldsburg zou
moeten zijn – het gemeentehuis ligt
er toch ook, nietwaar? – is niet meer
dan een doordeweeks plein. Als de
N-VA aan het roer had gestaan, dan
hadden we samen met de verbouwingen van het gemeentehuis meteen ook
de opwaardering van het Koningin
Astridplein op de agenda geplaatst.
Want Leopoldsburg verdient volgens
ons een volwaardig gemeenteplein.
En we zouden nog verder gaan. Waarom niet aan de bewoners zelf vragen
wat zij voorstellen om het Astridplein

nieuw leven in te blazen? Er zijn zoveel
mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld
aan de lindebomen op het plein,
die heel wat overlast bezorgen aan
de bewoners. We zijn er zeker van
dat zij voorstander zijn van andere
omgevingsvriendelijkere boomsoorten.
Maar de gemeente wil blijkbaar bij de
linden blijven.
Of wat te denken van de vuilnisbakken. Die verdwenen de voorbije
jaren uit het straatbeeld, waarna de
gemeente de bevolking wijsmaakte dat
zij nu vuilnisbakken plaatst voor een
zuivere gemeente. Boerenbedrog als je
ze eerst allemaal verwijdert natuurlijk.

De horeca op het plein vraagt bovendien al jaren om bij festiviteiten de
weg voor hun deur veilig af te sluiten
en er een horecastraat van te maken.
Waarom kan men dit niet elk weekend
doen, zoals in heel wat andere
gemeenten?
En we hebben nog meer vragen voor
het gemeentebestuur. Waarom werden
de bloemenbaskets aan de verlichtings
palen en het OCMW verwijderd?
Waarom staan er op het einde van
het jaar geen kerststal en kerstboom
meer aan het gemeentehuis?
Waarom legt men dit plein niet zo
aan dat je er makkelijker evenementen
kan organiseren of tenten kan
plaatsen? En nu we het er toch over
hebben: waarom zijn er eigenlijk
niet meer activiteiten op het plein?
Veel vragen dus over
het Koningin Astridplein.
Hopelijk volgen er
snel antwoorden.
Marco Nicoli
N-VAgemeenteraadslid

www.n-va.be/leopoldsburg

De verandering werkt!
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De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land
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Grondige
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
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asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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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