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Beste inwoners
Het jaar 2017 was een bewogen 
jaar. Op politiek vlak hebben we als 
grootste oppositiefractie duidelijk 
van ons laten horen.

Het kerkenplan kwam eindelijk, 
onder onze aanhoudende vragen, in 
een stroomversnelling. Hopelijk krijgt 
de kerk van Heppen een mooie 
sociale functie in de dorpskern. De 
bezorgdheid over de inplanting van 
de baanwinkels naast de Lommel-
sesteenweg en de Theunissenstraat 
krijgt nog steeds onze volle 
aandacht. Het onderhoud van de 
militaire wijk blijft een zorgenkind 
dat we zullen blijven opvolgen. De 
verkopen van gemeentelijke eigen-
dommen, en de daaraan gekoppel-
de woonprojecten, zullen met grote 
aandacht verder opgevolgd worden. 
Hetzelfde geldt voor de plannen 
van het jeugdhuis. Het toerisme 
moet een belangrijke troef worden. 
Daarom ‘brusselt’ onze afdeling. 
N-VA-defensieminister Vandeput 
gaf zijn toestemming om het Chi-
nees Paviljoen te laten overgaan 
naar onze gemeente. Dit moet de 
aanzet worden voor een museum. 
Bovendien zorgen we ervoor dat de 
clubs die van een concessie gebruik 
maken op het militair domein toe-
komstzekerheid krijgen.

We zullen ons ook volgend jaar 
verder blijven inzetten voor u. 

Jean-Jacques 
Stoops
Afdelings- 
voorzitter 

Bouwvergunning nieuwe Aldi in  
’t Strooiendorp
Het bestuurscollege kende recent een bouwvergunning toe voor nieu-
we handelspanden. Meer bepaald voor een nieuwe Aldi en twee of 
drie andere projecten. Ze zullen gerealiseerd worden op de hoek van 
de Lommelsesteenweg en Hendrik Theunissenstraat.
Het aanleveren van goederen aan 
deze handelspanden en de in-uitrit 
van de nieuwe parking zijn voorzien 
in de H.Theunissenstraat. Buurtbe-
woners van deze residentiële wijk 
maken zich zeer terecht zorgen. Er 
is dan ook groot verzet en er werd 
daarom unaniem bezwaar ingediend 
tegen deze plannen.

Op de gemeenteraad van 3 februari 
2016 formuleerde onze N-VA-fractie 
al gefundeerde bedenkingen bij dit 
project. Door de verwachte 
verkeerstoename komt zonder twijfel 
het residentiële karakter van deze 
wijk in het gedrang. Het (nu al) zeer 
drukke kruispunt aan de Lommelse-
steenweg en de H.Theunissenstraat 
dreigt nog meer een zwart punt te 

worden in de statistieken van de 
ongevallenbarometer. Voor alle 
duidelijkheid, als N-VA zijn we voor 
de bevordering van het handelsge-
beuren in onze gemeente. Maar er 
dient een gezond evenwicht gezocht 
te worden tussen de commerciële 
belangen en de (verkeers)veiligheid 
in onze gemeente.

Bovendien gaf de bevoegde gemeen-
telijke commissie een negatief advies 
voor het toekennen van de vergun-
ning. Waarom wordt de vergunning 
dan toch afgeleverd zonder enige toe-
lichting of weerlegging 
van de bezwaren van 
de commissie? 

  Ondanks een negatief advies van de bevoegde gemeen-
telijke commissie en de bezwaren van buurtbewoners 
leverde het schepencollege toch een bouwvergunning af 
voor de nieuwe handelspanden.

  Jozef Berghmans  
Gemeenteraadslid

N-VA Leopoldsburg 
wenst u een fijn 2018!

N-VA Leopoldsburg wenst u fijne feestdagen toe!
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N-VA tekent plan uit voor een bruisende lokale economie 

Economisch Forum groot succes
Op 7 november organiseerde N-VA Leopoldsburg in het Cultureel Centrum Leopoldsburg een 
succesvol Economisch Forum. We slaagden erin om het publiek te overtuigen van het feit dat we 
vanuit de N-VA het lokaal economisch weefsel een zeer warm hart toedragen. En het was zeker 
geen éénrichtingsverkeer. De deelnemers konden immers via elektronische stemming op negen 
economische stellingen reageren. Onze enquêtevragen waren opgebouwd rond drie pijlers die de 
essentie van onze visie weergeven. We stellen, via dit huis-aan-huisblad, onze plannen voor een 
bruisende lokale economie voor. Dit plan hangen we op aan drie speerpunten: kernversterking, 
ondernemingsvriendelijke gemeente en toerisme als troef.

We vinden uw mening zeer belangrijk. Om 
die reden zijn we de afgelopen maanden 
de wijken ingetrokken met onze gele cara-
van. We ontvingen van heel wat inwoners 
ingevulde enquêtelijsten.

En nu kunnen we daar ook de stemre-
sultaten van onze Economisch forum aan 
toevoegen. 

Jouw inbreng zal dus effectief doorwegen 
in ons verkiezingsprogramma ‘Traject 
2018’.

1  Kernversterking

N-VA Leopoldsburg wil de kernen van onze 
gemeente koesteren en tegelijkertijd verster-
ken. We gebruiken bewust het meervoud 
van kernen, omdat we de ondernemers en 
handelaars in al onze wijken niet zullen 
vergeten. 
Leefbaarheid staat tevens centraal en houdt 
rechtstreeks verband met de aantrekkelijk-
heid van de kern voor zowel eigen inwoners 
als bezoekers. Een leefbare kern staat voor 
ons gelijk met een divers en kwaliteitsvol 
aanbod aan handel, horeca en diensten.

Wij pleiten bijvoorbeeld voor: 
  De ontwikkeling van een KMO-zone 

in de nabijheid van ons centrum. We 
hebben daarvoor de potentiële ruimte 
op Reigersvliet. En onze minister van 
Defensie Steven Vandeput zit hierbij op 
dezelfde golflengte.

  Het weghalen van de verkeersdruk uit het 
centrum via een omleidingsweg is voor 
ons ook een belangrijk punt. Tegelijk zor-
gen we zo voor een goede bereikbaarheid 
van de bestaande en gewenste KMO-zo-
nes. Verder komt dit ook het milieu ten 
goede. Leopoldsburg heeft zich geënga-
geerd om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 
20 procent te verlagen. Op dit moment 
zijn we absoluut niet goed bezig, want we 
blijven ter plaatse trappelen.

2  Ondernemingsvriendelijke gemeente
Het lokaal ondernemerschap vormt de basis 
van onze welvaart, zorgt voor tewerkstel-
ling en draagt bij tot het welzijn van onze 
burgers. We willen daarom werk maken van 
een positief, open en ondersteunend lokaal 
beleidskader. Daarom hechten we veel be-
lang aan een verhoogde bijdrage van werkge-
versorganisaties zoals Unizo en Voka. In dat 
kader stelden we ook de eventuele opstart 
van een goed bereikbaar dienstencentrum 

voor. Bijvoorbeeld op de plaats of in de buurt 
van het huidige oude rusthuis, dat zo een 
brug kan vormen tussen de KMO-zone en 
het gemeentecentrum. 

3  Toerisme als troef
Toerisme is een motor van economische ont-
wikkeling en creëert toegevoegde waarde. 
De gemeente kan een belangrijke rol spelen 
als regisseur door het bestaande aanbod aan 
toerisme en horeca te promoten, te onder-
steunen en uit te bouwen.

Op dat vlak heeft Leopoldsburg enorme 
troeven, gezien onze unieke historische 
(militaire) achtergrond. Maar we mogen 
zeker ook niet ons mooi groen natuurkader 
vergeten dat een uitvalsbasis kan zijn voor 
verblijfs-, wandel- en fietstoerisme. Dus 
hopen we dat er ook snel werk gemaakt 
wordt van de uit te breiden fietspaden, goede 
overnachtingsmogelijkheden (hotels, 
mobilehomeparkings)…

Wat gaan we nu verder doen met dit plan?
 Fractievoorzitter Toni Fonteyn nam 

het slotwoord op ons Economisch Forum.

 De initiatiefnemers Bert Boeckx en 
Pascal Meuris in gezelschap van Zuhal 
Demir en onze lokale mascotte.

N-VA Leopoldsburg wenst  
u een prettige Kerst!
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voor. Bijvoorbeeld op de plaats of in de buurt 
van het huidige oude rusthuis, dat zo een 
brug kan vormen tussen de KMO-zone en 
het gemeentecentrum. 

3  Toerisme als troef
Toerisme is een motor van economische ont-
wikkeling en creëert toegevoegde waarde. 
De gemeente kan een belangrijke rol spelen 
als regisseur door het bestaande aanbod aan 
toerisme en horeca te promoten, te onder-
steunen en uit te bouwen.

Op dat vlak heeft Leopoldsburg enorme 
troeven, gezien onze unieke historische 
(militaire) achtergrond. Maar we mogen 
zeker ook niet ons mooi groen natuurkader 
vergeten dat een uitvalsbasis kan zijn voor 
verblijfs-, wandel- en fietstoerisme. Dus 
hopen we dat er ook snel werk gemaakt 
wordt van de uit te breiden fietspaden, goede 
overnachtingsmogelijkheden (hotels, 
mobilehomeparkings)…

We hebben geen behoefte aan megapro-
jecten en zijn daarom blij dat we, van onze 
minister van Defensie Steven Vandeput, 
vernamen dat er een uitvoerbaar plan B is 
voor het museum. Hierdoor kan dan toch, 
via een concessie, een vernieuwd museum 
gerealiseerd worden in en rond het Chinees 
Paviljoen aan het park.

 Fractievoorzitter Toni Fonteyn nam 
het slotwoord op ons Economisch Forum.

 Afdelingsvoorzitter Jean-Jacques Stoops 
sprak de meer dan 175 aanwezigen toe.

 De initiatiefnemers Bert Boeckx en 
Pascal Meuris in gezelschap van Zuhal 
Demir en onze lokale mascotte.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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