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

Klink 
met de N-VA 
op 2017!

Op donderdag 19  
januari  nodigt N-VA  
Leopoldsburg & Heppen 
u van harte uit op haar 
nieuwjaarsreceptie in de 
parochiezaal van Heppen.

Iedere Kampenaar en 
Heppenaar is dan welkom 
om samen met ons het 
glas te heffen op 2017.

Indien u erbij wenst te zijn 
graag een seintje aan  
leopoldsburg@n-va.be.

N-VA vraagt meer daadkracht van  
gemeentebestuur
Beste lezers,

Het is voor onze gemeente een bewo-
gen jaar geweest. Het asielcentrum, de 
plannen voor de verbouwing van het 
gemeentehuis, De Groote Rappél haalden 
allemaal positief de pers. Over wat minder 
goed liep in de gemeente berichtte de pers 
heel wat minder. Gelukkig kan u daarover 
meer lezen in dit blad.

Belangrijke dossiers slepen aan
Jarenlang al worden de bewoners  van 
de militaire wijk als tweederangsburgers 
beschouwd. Het gemeentebestuur wuift  
de verantwoordelijkheid voor degelijk 
onderhoud van de infrastructuur continu 
weg. Dit  getuigt, naar onze bescheiden 
mening, van politieke onwil. We dur-
ven het zelfs hypocriet te noemen want 
de gemeente krijgt voor dat onderhoud 
aanzienlijke financiële middelen van de 
federale overheid.

Diezelfde onwil treffen we aan bij het 
(niet) vinden van een oplossing voor de 
wateroverlast aan de Antwerpsesteenweg. 
Het schepencollege verschuilt zich achter 
Infrabel om vooral zelf geen initiatief te 
moeten nemen. Is dat de daadkrachtige 
politiek waar u recht op heeft? De Kam-

penaar en Heppenaar verlangen terecht 
meer steun en hulp van het gemeentebe-
stuur.

Georkestreerde traagheid en gemiste 
subsidies
Ook de georkestreerde traagheid in de 
zoektocht naar een nieuwe bestemming 
voor de kerk van het Geleeg is een voor-
beeld van het gevoerde beleid. De gemeen-
te liep bovendien 50 000 euro subsidies 
mis voor de bestrijding van armoede 
omdat het dossier onvoldoende uitgewerkt 
was. De gevolgen voor onze samenleving  
zijn echt niet goed te praten.

N-VA Leopoldsburg verwacht van de hui-
dige beleidsploeg dat ze zich vol inzet voor 
het welzijn van alle bewoners. Vanuit de 
oppositie zullen we daarom ook in 2017 
kritisch toekijken op het beleid. Doe dit 
samen met ons en u zal vaststellen dat het 
tijd is voor Verandering. 
Tijd voor een actief 
N-VA-beleid!

Jean-Jacques Stoops,  
Voorzitter N-VA  
Leopoldsburg & 
Heppen

Donderdag 19 januariVan 19 uur  tot 20.30 uurParochiezaal Heppen

De voorzitter, raadsleden en het voltallige bestuur van  
N-VA Leopoldsburg & Heppen wensen u een prachtig 2017!
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Wissel van de wacht in gemeenteraad
Werner Noels uit Heppen werd in oktober 2012  
tot gemeenteraadslid verkozen, maar neemt nu 
noodgedwongen, om professionele redenen en met 
spijt in het hart, afscheid van zijn politieke inzet 
voor onze N-VA-fractie. 

Het afdelingsbestuur schenkt nu het vertrouwen aan Liliane 
Dieltjens (ook uit Heppen) om zijn mandaat voort te zetten de 
komende twee jaar. We zijn ervan overtuigd dat Liliane met haar 
politieke ervaring sterke vrouwelijke accenten kan leggen. 

Werner was één van de stichters van onze N-VA-afdeling. Hij 
zette zich steeds weer ten volle in voor dossiers die van belang 
zijn voor u. Ook binnen onze afdeling was hij een man waarop 
je letterlijk kon rekenen. We wensen Werner het allerbeste toe: 
bedankt voor alles! Ook Liliane wensen we alle succes toe: van 
harte welkom bij de N-VA-fractie!

Toni Fonteyn

Renovatie sporthal kost drie maal meer dan gedacht
Natuurlijk zijn wij als sportliefhebbers blij dat de plannen voor de vernieuwing van de kleedkamers van de 
sporthal concreter worden. Groot was echter onze verbazing toen we hoorden dat het geplande budget drie 
maal zo hoog zou liggen dan gepland. Het gaat om een ‘klein telfoutje’ van maar liefst 200 000 euro. Blijk-
baar was de gemeente vergeten dat ook de toiletten, de tegels en al het sanitair vernieuwd 
moesten worden.
De gemeente leert duidelijk niet uit de fouten van 
het verleden. Ook bij de verhuis van de Creatie-
ve Ateliers naar het cultureel centrum werd het 
budget stevig overschreden. Waarom handelt 
de gemeente toch zo ondoordacht? Had men de 
plannen niet op een infoavond kunnen bespre-
ken met de gebruikers? En de N-VA vraagt zich 
ook af waarom bij deze renovatie geen rekening 

gehouden werd met de kerk van het Geleeg, die 
ten laatste in 2018 leeg komt te staan. Dit gebouw 
zou een mooi  
uitbreidingsalternatief zijn voor de sporthal.

Bert Boeckx,  
N-VA-gemeenteraadslid

Speelgoedinzameling 
tovert glimlach op  
kindergezichtjes
Onze N-VA-afdeling organiseerde dit 
jaar een inzamelactie van speelgoed 
ten voordele van de  Sint-Vincentius 
Conferentie. 

Op 18 november overhandigden we het 
verzamelde speelgoed. De Sint-Vincentius 
Conferentie en N-VA Leopoldsburg danken 
iedereen die onze actie steunde door een gift te 
doen.

Ontwapenend gastvrije gemeente?
Bewoners militaire wijken behandeld als tweederangsburgers
De besparingen van Defensie en de sociale dienst van het leger (CDSCA) laten zich ook voelen in het onderhoud van de militaire 
wijken (verlichting, riolering, stoepen, bermen). Een jaar geleden kaartte raadslid Marco Nicoli reeds het probleem van het onder-
houd in deze wijken aan tijdens de gemeenteraad van juni. Onze lokale N-VA ondervoorzitter Jos Depoorter bracht het probleem 
ter sprake op de jaarlijkse vergadering van de bewoners van militaire woningen. Gevraagd werd een duidelijk overzicht en een 
afsprakennota welke overheid waarvoor verantwoordelijk is.

De reden die de gemeente opgeeft om geen tussen-
komsten te doen in deze wijken is gebaseerd op het feit 
dat er geen opcentiemen betaald worden op het onroe-
rend goed. De gemeente ontvangt echter via “de dode 
hand” een compensatie voor deze gemiste inkomsten. 
Met de term ‘dode hand-regeling’ bedoelt men de 
compensatie ter waarde van 72% die gewesten en 
gemeenten krijgen voor de inkomsten die ze mislopen 
op de onroerende voorheffing op gebouwen en gron-
den van de federale overheid. Voor 2015 bedraagt dit € 
514.919 en voor 2016 € 832.025. Voor de gehele periode 
2015 – 2019 handelt het om een geschat bedrag van € 
4.452.161 dat de gemeente ontvangt van de Federale 
overheid voor gederfde onroerende inkomsten van 
militaire domeinen. 

Gezien de omvang van deze tussenkomsten stellen we 
ons toch vragen bij de handelwijze van dit gemeente-

bestuur om te 
blijven weigeren 
enige verant-
woordelijkheid 
op te nemen 
voor 10 % van 
zijn bevolking. 
Een jaar later 
is er nog steeds 
geen duidelijk 
overzicht noch 
een afspra-
kennota zoals 
door ons werd 
gevraagd. Een wendbaar antwoord werd ons 
gegeven maar wanneer zal dit bestuur er werk 
van maken om een werkbare oplossing aan te 
reiken aan inwoners die toch ook gemeente-
belasting betalen?

Gemeente loopt 110 000 euro mis in strijd tegen kinderarmoede
Om kwetsbare kinderen makkelijker toegang te geven tot sport en jeugdwerk, stelde Leopoldsburg een 
subsidiedossier op naar de Vlaamse overheid. Het dossier was echter onvoldoende onderbouwd. 
Hierdoor loopt de gemeente 50 000 euro subsidie mis. Een subsidieaanvraag om kinderen in armoede maaltijden aan één euro te laten 
genieten werden zelfs niet ingediend. Ook daar liet de gemeente 60 000 euro liggen. En dat terwijl in Leopoldsburg heel  
wat meer kinderen in armoede leven dan het Vlaamse en Limburgse gemiddelde.

Diane De Volder,  
N-VA-gemeenteraadslid

Iedereen verdient een goed gevoel
Succesvolle studiedag van ‘Ons Centrum’
Op 10 november stelde Ons Centrum Leopoldsburg het project ‘iedereen verdient een goed gevoel’ voor. Hiermee willen zij de 
geestelijke gezondheidszorg toegankelijker maken voor mensen in armoede. De N-VA schaart zich achter dit project.

Professor Corveleyn gaf een verhelderende visie op armoede. Hij benadrukte de verminderde ontwikkelingskansen voor kinderen 
die opgroeien in een gezin met zware psychische problemen. Karima Boutliss, opbouwwerker bij Ons Centrum lichtte vervolgens 
het project toe en deed twaalf concrete aanbevelingen voor hulpverleners en hun organisaties. Nadien kwamen enkele moedige 
vrijwilligers van Ons Centrum aan het woord. Zij goten hun ervaringen met lange wachtlijsten en een soms onbereikbare en 
onbetaalbare geestelijke gezondheidszorg in een ontwapenende theaterproductie met pakkende verhalen. U kan de voorstelling 
bijwonen op zaterdag 17 december om 20.15  uur in het CC Leopoldsburg. De N-VA feliciteert in ieder geval de hulpverleners voor 
hun dagelijkse bijdrage aan het welzijn in onze gemeente.

  N-VA-gemeenteraadslid Marco 
Nicoli en N-VA-ondervoorzitter 
Jos Depoorter

  Gemeenteraadsleden Bert Boeckx en Liliane Dieltjens, Jean Vanhaeren 
en Fons Borrenberghs (Vincentius), Frans Oeyen en Rein Van Broekhoven 
(N-VA-bestuur), Diane Devolder (gemeenteraadslid) en Jean-Jacques Stoops 
(voorzitter N-VA Leopoldsburg-Heppen).

  Fractieleider Toni Fonteyn, ontslagnemend gemeenteraadslid 
Werner Noels, nieuw raadslid Liliane Dieltjens en N-VA- 
voorzitter Jean-Jacques Stoops.

Aantal geboortes in kansarm gezin

LEOPOLDSBURG LIMBURG VLAAMS GEWEST

15,05 % 11,04 % 10,45 %
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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:     /     /
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