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LEOPOLDSBURG
Geld voor kerkfabrieken efficiënter besteden
N-VA-barbecue

delijkheid over een mogelijke nieuwe
bestemming van sommige kerken.

Zaterdag 19 september

Alhoewel de kerkfabrieken al bespaard
hebben, blijven deze uitgaven een grote
hap uit het gemeentelijk budget nemen.

Van 11.30 uur tot 19.30 uur
Parochiezaal Heppen
Info? Inschrijven?
jozef.bergmans@n-va.be
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U BENT VAN HARTE
WELKOM!

De kerken lopen leeg, maar de kosten blijven
hoog voor de gemeente.

De N-VA-fractie vindt dat
iedere geloofsbeleving binnen
de gemeente het verdient om
correct omkaderd te worden.
Maar we moeten ons ook de
vraag stellen hoe we zo
efficiënt mogelijk omgaan met
de beperkte gemeentelijke
middelen hiervoor. Zoals bij de
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kerkfabrieken, bijvoorbeeld.
HOEVEEL KOSTEN DE KERKEN AAN DE
GEMEENTE?
Onze gemeente is wettelijk verplicht
om tussen te komen in de tekorten van
de kerkfabrieken als hun ontvangsten
en opbrengsten de kosten niet dekken.
Op dit moment wordt een deel van
uw belastinggeld daar ook effectief
voor gebruikt. Nochtans zijn de kerkgebouwen onderbenut en is er ondui-

www.n-va.be/leopoldsburg

De gemeente kan de kerkfabrieken
bovendien niet verplichten om eigendommen te verkopen om hiermee hun
renovatiewerken te financieren.

KERKENPLAN GEVRAAGD
De Vlaamse Regering dringt al sinds
2011 aan op een gemeenschappelijke
visie van gemeenten en kerkfabrieken
op nieuwe bestemmingen voor kerken.
Gemeenteraadslid Werner Noels voelde
de meerderheid hierover al meermaals
aan de tand, maar het gemeentebestuur
antwoordt ontwijkend en schuift de
hete aardappel door naar het bisdom.
De N-VA vraagt daarom om eindelijk
een duidelijk kerkenplan op te stellen
voor de bestemming van de verschillende kerken. Tot zolang betaalt u mee
de investerings- en onderhoudswerken
aan gebouwen die in de toekomst een
andere functie kunnen krijgen.

Op 15 februari 2014 bevroeg N-VA Leopolds-

De N-VA-actie tegen de situatie op het plein.
Met succes.

burg de buurtbewoners van het Koningin

Wie staat in voor dit onderhoud? Dat is lang niet
zo’n eenvoudige vraag om te beantwoorden.

Astridplein. Aanleiding waren aanhoudende
klachten over de verkeersonveilige toestand op
het plein. Hangjongeren gebruikten de plek
namelijk geregeld als veredeld racecircuit.
Dankzij onze tussenkomst hierover op de
gemeenteraad, krijgt de veiligheid op het

N-VA

plein voortaan meer aandacht.

wil veiliger Koningin Astridplein

Buurt is verkeersonveiligheid beu
Onze politieraadsleden Toni Fonteyn en Jos Berghmans
gingen ook in overleg met de commissaris van onze
politiezone over deze problematiek. Zij stelden hem de
vraag om acties te nemen die een halt toeroepen aan de
wantoestanden die de buurt constateerde.
Met resultaat! Buurtbewoners kregen onlangs een brief
van de wijkpolitie in de bus waarbij hun medewerking
werd gevraagd om verdachte gedragingen en verkeersonveilige toestanden te signaleren. We vernemen ook

dat de politie inmiddels meer en duidelijk zichtbaar
aanwezig is. Dat kan de N-VA enkel maar toejuichen.
Hopelijk komen verkeerscriminelen nu snel op andere
gedachten! N-VA-Leopoldsburg zal zich blijven inzetten
voor een veilige en leefbare gemeente.
Ook u kan de politie helpen!
Meld gevaarlijk rijgedrag, verdachte toestanden en
maak gebruik van het document dat door de politiezone werd rondgestuurd.

N-VA werkt betere klachtenbehandeling in de hand
N-VA-fractievoorzitter Toni Fonteyn heeft op de gemeenteraad al meermaals de slecht
werkende klachtenprocedures van onze gemeente aan de kaak gesteld. Zijn inspanningen
hadden succes, want op de gemeenteraad van juli stelde het schepencollege een aangepaste,
en naar onze mening, betere procedure voor.
De belangrijkste wijziging is de aanstelling van een klachtencoördinator. Het is zijn of haar taak om de klachten zo snel
mogelijk aan de bevoegde ambtenaar te bezorgen. Klachten worden voortaan bovendien officieel geregistreerd.
Dat betekent dat u sneller een antwoord zal krijgen op uw klacht. Bovendien krijgt de gemeenteraad elk jaar een
overzicht van de binnengekomen en behandelde klachten. Op die manier kunnen de raadsleden de verwerking van
uw verzuchting op de voet volgen en waar nodig om verduidelijking vragen. In uw belang zal de N-VA dat ook doen.
De N-VA is er fier op dat we vanuit de oppositie een belangrijke voorzet hebben kunnen geven om de klachtenprocedure
te verbeteren. En we hopen bovendien dat de drempel voor u een stuk lager wordt om de gemeente te melden indien u
niet correct behandeld wordt. Want het is uw recht en onze plicht om hieraan iets te verhelpen.

Komt er een uitgebreide moskee in de Couwenbergstraat?
Enkele maanden geleden diende BIF Merkez Moskee een aanvraag in om het socio-cultureel centrum in de
Couwenberghstraat te verbouwen en uit te breiden. Gemeenteraadslid, en inwoner van de straat, Bert Boeckx
dringt erop aan dat het bestuur deze aanvraag niet goedkeurt. De N-VA is niet tegen een moskee, maar wel
tegen de voorgestelde ligging.
Volgens de plannen worden de polyvalente ruimtes met cafetaria (de ‘feestzaal’), gebedsruimtes
en leslokalen zomaar eventjes drie maal groter. Dat is niet haalbaar in een omgeving waar het
gebruik en de invulling van de publieke ruimte nu al problemen stelt. De buurt kan deze sterke
uitbreiding van het bezoekersaantal niet dragen. Het woon- en leefklimaat dreigt daardoor te
verslechteren. De te verwachten hogere verkeers- en parkeerdruk is zelfs onaanvaardbaar. Dat
vinden nagenoeg alle omwonenden en de handelaren van het centrum. Door het groot aantal
bezwaren van de buurt gaf het schepencollege voorlopig een negatief advies aan de verbouwingsaanvraag. We gaan het verloop van dit dossier met argusogen blijven volgen.

leopoldsburg@n-va.be

Tot wie moeten bewoners militaire wijken zich wenden bij problemen?
Wie verantwoordelijk is voor het
onderhoud van de omgeving,
de openbare verlichting en de
riolering in de militaire wijken
is – na herstructureringen en
besparingen bij Defensie – niet zo
duidelijk meer. Tot wie moeten de
bewoners zich melden? De N-VA
vroeg het na.
N-VA-ondervoorzitter Jos Depoorter
legde de situatie op tafel op de jaarlijkse vergadering van de bewoners
van militaire woningen.
Volksvertegenwoordiger Karolien
Grosemans stelde er zelfs een parlementaire vraag over. Ten slotte

bracht raadslid Marco Nicoli het
punt op de gemeenteraad.
Al onze inspanningen ten spijt,
blijven de antwoorden voorlopig
vaag:
Het merendeel van het wegennet behoort tot het publiek domein
van gemeenten en gewesten. Voor
een kleiner deel is Defensie verantwoordelijk en een nog kleiner stuk
behoort toe aan CDSCA. Elke eigenaar is verantwoordelijk voor het
onderhoud aan het wegennet (en
alles wat daarvan deel uitmaakt)
dat hem/haar toebehoort.

Een afsprakennota over wie
wat doet is er niet. Defensie,
CDSCA en de gemeente kunnen
elkaar dus moeilijk bijspringen bij
sommige werkzaamheden.
De vraag wie nu eigenaar is
van welk domein blijft dus een
groot raadsel. Voor de bewoners
blijft het daarmee onduidelijk tot
wie ze zich moeten wenden als
zich een probleem stelt.
De N-VA blijft erop hameren dat
elke overheid zijn verantwoordelijkheid opneemt. Er moet hierover
duidelijk overzicht en een
afsprakennota komen hierover.

Wist je dat …
… N-VA Leopoldsburg, na het succes van
twee jaar geleden, op 11 september de
tweede editie van onze Jobbeurs organiseerde? Hiermee willen we aantonen
dat N-VA Leopoldsburg het niet enkel bij
woorden laat. We werken actief mee aan
het verbeteren van de tewerkstellingsgraad in onze gemeente.
… de vakbondsstaking in februari de
gemeente voor ongeveer 5 000 euro op
kosten joeg? De noodzakelijke
afvalophaling moest namelijk met eigen
personeel en middelen gebeuren op die
dag. De afvalintercommunale Limburg.
net was, ondanks ons aandringen op
de gemeenteraad, niet bereid om deze
kosten terug te betalen. Zeer pijnlijk als je
weet hoeveel miljoenen winst Limburg.
net jaarlijks maakt. Bovendien is onze gemeente medeaandeelhouder, maar krijgt
ze dit jaar geen dividenden uitgekeerd.
De 250 000 euro waarop Leopoldsburg in
principe recht had, wordt in een kapitaalsverhoging gestoken.

www.n-va.be/leopoldsburg

… bestuurslid Danny Schreurs
(N-VA), naast ondervoorzitter van de
Welzijnsraad ook voorzitter is van de
gehandicapten-adviesraad? In deze raad
ijvert hij er continu voor om burgers met
een beperking een volwaardige plaats in
onze gemeenschap te geven. Dat gebeurt
onder meer door de stoepen en de toegang tot de handelszaken aan te passen
en extra parkings voor hen te voorzien
(met medewerking van de handelaars,
waarvoor onze dank).
Er komt ook een heuse Kampse
kermisdag voor onze mensen met een
beperking zodat zij ten volle van dit feest
kunnen genieten.
… de burgemeester de plannen voor een
nieuw gemeentehuis in de koelkast gestoken heeft, wegens budgettair te duur? We
zijn blij dat er nu eindelijk gedacht wordt
aan het verbouwen van het bestaande gemeentehuis. Voor de N-VA was dit al langer de beste denkpiste, die onze gemeente
bovendien geen financiële kater bezorgt.

Langer werken om pensioenen
betaalbaar te houden
maar 45 jaar loopbaan voor
volledig pensioen blijft ongewijzigd
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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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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