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LEOPOLDSBURG
LEOPOLDSBURG: ONTWAPENEND GASTVRIJ?
Verblijfstoerisme moet gestimuleerd worden
De N-VA-fractie beschouwt het toerisme als één van dé
te ontwikkelen speerpuntactiviteiten voor onze gemeente. Het is één van onze weinige troeven om meer
leven in Leopoldsburg en Heppen te brengen.
Leopoldsburg is steeds meer een aantrekkingspool voor
mobilehomegebruikers. Kijk maar naar het toenemende
succes van de sites aan de Kanaalkom en het recreatiedomein De Lido, zeker nu deze kampeerwagens niet langer
terecht kunnen op Reigersvliet.

Toni Fonteyn (Fractievoorzitter N-VA)
in gesprek met wieler- en
mobilehometoeristen.

KANAALKOM

V.U.: Pascal Meuris - Bremstraat 25 - 3970 Leopoldsburg - leopoldsburg@n-va.be

De kanaalkom kent een enorme groei op vlak van recreatie
op en aan het water. Meer en meer bootliefhebbers hebben
er een vaste aanlegplaats. Het is ook voor veel wieler- en
wandeltoeristen een populair vertrek- en aankomstpunt.
Mobilehomes vinden er eveneens hun stek. Spijtig genoeg
is de capaciteit er beperkt. Dus moeten we ook uitkijken
naar eventuele uitbreidingsmogelijkheden.

RECREATIEDOMEIN DE LIDO
Het recreatiedomein De Lido heeft een aanvraag ingediend
voor een erkenning voor verblijfsrecreatie. Hierdoor zou
men, zoals bij de jachthaven, de mobilhomereizigers een
meerdaags arrangement kunnen aanbieden. De campers
steunen deze aanvraag en klagen ook aan dat er sowieso
te weinig standplaatsen zijn in Vlaanderen.

meentebestuur om een eventuele aanpassing van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) te overwegen. Hierbij gaan we
er wel van uit dat alle stedenbouwkundige voorwaarden
vooraf door de eigenaar gerespecteerd of in orde gebracht
worden.
Hopelijk kan er snel schot in deze
zaak komen, tot voordeel van de
toeristische ontwikkeling van onze
gemeente. Dan kunnen we ook ons
imago als ontwapenend gastvrije
gemeente nog beter invullen.
Onze N-VA-fractie blijft dit dossier
dus met argusogen opvolgen.
TONI FONTEYN
Fractievoorzitter
N-VA Leopoldsburg

N-VA Leopoldsburg kaartte dit dossier al meerdere keren
op de gemeenteraad aan. We stelden de vraag aan het geN-VA Leopoldsburg wenst elke inwoner een gezond 2015,
waarin al uw dromen mogen uitkomen.

Bij deze nodigen wij iedereen uit om samen met ons te toosten op een
nieuw jaar waarin de N-VA het verschil gaat maken.
Onze nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden in de parochiezaal van Heppen
op 25 januari 2015.
We starten om 16.30 uur met een hapje en een drankje.

www.n-va.be/leopoldsburg

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Met jouw steun lossen we moeilijke gemeentelijke vraagstukken op
Vlaanderen kleurde bij de laatste verkiezingen overtuigend geel. De N-VA nam vervolgens het voortouw bij de
vorming van de Vlaamse Regering. Op federaal niveau
hebben onze onderhandelaars er alles aan gedaan om de
Vlamingen het herstelbeleid te geven waarop ze recht
hebben.

steunen of zelfs mee te besturen. Samen met hen willen we
de uitdagingen aangaan en de problemen van vandaag op
een constructieve manier oplossen. Zo kan Leopoldsburg
weer een aangename en leefbare gemeente worden om in te leven,
wonen, werken en sporten.

Ook op lokaal vlak zaten onze mandatarissen niet stil. In
de gemeenteraad zijn we uitgegroeid tot een partij die niet
alleen zaken kritisch in vraag durft te stellen, maar ook oplossingen aanbiedt voor moeilijke vraagstukken. Die weg
willen we blijven bewandelen.

De N-VA wil de inwoners van Leopoldsburg en Heppen zo goed mogelijk informeren over wat we doen
en vooral hoe we de zaken willen
aanpakken. Verderop in dit blad
kan je lezen hoe ook jij hieraan kan
meewerken.

Sinds de bestuursverkiezingen in 2013 hebben veel krachten zich aangemeld om onze afdeling mee te willen onder-

PASCAL MEURIS
Voorzitter
N-VA Leopoldsburg

(R)evolutie in Leopoldsburg
De federale en Vlaamse verkiezingen op 25 mei waren
een groot succes voor de N-VA in Leopoldsburg. Bij de
verkiezingen voor het Vlaamse Parlement overtuigden
we hier meer dan 34 procent van de kiezers. Daarmee zijn
we veruit de grootste. Voor de Kamer lagen de uitslagen
in dezelfde lijn.
Wanneer we deze scores vergelijken met de gemeenteverkiezingen van oktober 2012 kunnen we niet om de vaststelling heen dat de huidige meerderheidspartijen elk een
derde van hun kiezers verliezen. De N-VA daarentegen gaat
van 2 273 stemmen in 2012 naar 3 423 stemmen in 2014. Een
stijging van meer dan 50 procent. Dank u, kiezers!

Het is dus overduidelijk dat het oppositiewerk van de
N-VA, hoewel dit in de media niet altijd tot uiting komt, in
’t Kamp en Heppen beloond wordt.
N-VA Leopoldsburg kijkt dan ook
met vertrouwen naar de toekomst.
Dezelfde score betekent een meerderheid in de gemeenteraad. We
zijn er dan ook van overtuigd dat
we na de volgende gemeentelijke
verkiezingen een nog grotere rol
van betekenis kunnen spelen.

JEAN-JACQUES
STOOPS
Secretaris
N-VA Leopoldsburg

Wist je dat …
… de vorige federale regering in de periode 2010-2013 liefst 640 000 euro aan
achterstallen uit het verkeersveiligheidsfonds niet uitbetaald heeft aan
onze Politiezone Kempenland? Dit is
des te pijnlijker als je bedenkt dat onze
politie hierdoor heel wat noodzakelijke investeringen en aanwervingen
niet kan uitvoeren. Het gekke is dat
men nu de huidige regering daarvoor
in gebreke wil stellen. De wereld op
zijn kop dus.

leopoldsburg@n-va.be

… de Karmel al eens gebruikt wordt
voor allerhande privéfeestjes? Wie
zou daar niet graag een feestje organiseren, want een mooie feestzaal ontbreekt hier zeker.
… er weer een ongeluk gebeurde in de
Marcel Torfsstraat? Dat gebeurde
amper een maand nadat we de verkeersonveiligheid in de gemeenteraad
hadden aangehaald. Op elke hoek van
deze kaarsrechte straat is het levensgevaarlijk voor de fietsende scholieren.
Daarom vragen we maatregelen.

… er gelukkig sinds kort wel een
verkeersremmer staat in de Adj. De
Keyserstraat?
… heel wat grasperken in de gemeente
omgewoeld worden door kauwen? De
gemeente heeft geen budget voorzien
voor de bestrijding van deze vogels.

Werkgroepen behartigen welzijn van iedereen in Leopoldsburg
De kiezer heeft in 2012 een duidelijk
signaal gegeven. N-VA Leopoldsburg
kreeg een mandaat om ‘de handen uit
de mouwen te steken en te handelen’.
Dat doen we nu al twee jaar, onder
meer in thematische werkgroepen.
N-VA Leopoldsburg is een constructieve partij. Met zes zetels in de gemeenteraad, twee in de OCMW-raad
en twee in de politieraad kunnen we
er vanuit de oppositie voor zorgen dat
het leven beter wordt in onze gemeente. Een goed voorbeeld van ons
initiatief is onze jobbeurs in september
vorig jaar. Binnen onze bestuursraad
hebben we beslist de komende jaren
twee grote pistes te bewandelen.

N-VA weegt op de gemeenteraad
Enerzijds zijn we een constructieve oppositiepartij in de gemeenteraad. Daar
waken we erover dat de beslissingen
van de meerderheid wel degelijk een
(positieve) meerwaarde brengen voor
de burger. Helaas moeten we ons regelmatig onthouden of zelfs tegenstemmen wanneer een meerderheidsbeslissing geen enkele verbetering betekent voor de inwoners.
De agendapunten op de gemeenteraad
bereiden onze kern- en bestuursraad
professioneel voor. Zo kunnen we

binnen onze partij rekenen op enkele
specialisten (financieel, juridisch,
economisch, sociaal,…) die al onze
argumenten minutieus uitwerken.

Werkgroepen gieten ideeën in
actieplannen
Anderzijds willen we ook die zaken
aanpakken waar de burger van wakker ligt, maar die niet op de agenda
komen van de gemeenteraad. Om die
reden heeft N-VA Leopoldsburg beslist
een aantal werkgroepen op te starten.
Daarin willen we enkele belangrijke
thema’s verder uitwerken en in actieplannen omzetten.
WERKGROEP 1:
Leopoldsburg leeft en ontspant
Items die binnen dit
domein worden behandeld: jeugdwerking,
seniorenbeleid (bv.
seniorenloket), verenigingsleven (sport, cultuur), toerisme,
ontspanning voor 30-plussers.
WERKGROEP 2:
Leopoldsburg onderneemt
Items die binnen
dit domein worden
behandeld: ondernemersvriendelijke gemeente, handelaars in Leopoldsburg.

WERKGROEP 3:
Leopoldsburg verkeer(d)t
Items die binnen dit domein
worden behandeld: druk
verkeer in centrum van
Leopoldsburg, Leopoldsburg verkeersluw maken,
parkeerbeleid, fietspaden in Leopoldsburg, stoepen aangepast aan
rolstoelgebruikers.
WERKGROEP 4:
Leopoldsburg in de wereld
Items die binnen dit domein worden behandeld:
inburgering en integratie, onderwijs, schijnhuwelijken in Leopoldsburg,
armoede.
Wil je deel uitmaken van een
werkgroep?
Aarzel niet om ons te contacteren
via onderstaande contactgegevens.
Alle hulp is welkom. Het einddoel is
immers het welzijn van de inwoners
van Leopoldsburg.

Pascal Meuris
voorzitter N-VA Leopoldsburg
0498 40 83 10 - pascal.meuris@n-va.be

Immertse buurtbewoners schieten paintball-locatie af
De plannen van Paintball Happening
om op het terrein tussen de Zwarte
Spechtstraat en de Bosstraat een paintballterrein in te richten zijn door
buurtbewoners slecht ontvangen. Op
een door de buurt georganiseerde
infoavond werden de bezwaren kenbaar gemaakt.
Zij opperen dat de nabijheid van woningen en een camping voor kinderen
risico’s inhoudt voor de veiligheid. Vervuiling en natuuraspecten spelen ook
mee in hun bekommernis, net als de lawaaihinder van een activiteit die iedere
dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat blijft duren.

www.n-va.be/leopoldsburg

Volgens de organisatie van Paintball
Happening valt deze lawaaihinder nog
wel best mee. Een stelling die op de gemeenteraad snel werd ontkracht door
onze fractievoorzitter, Toni Fonteyn,
toen hij een geluidsfragment liet horen
van een paintballactiviteit.

Onze fractie vindt het prima dat er activiteiten worden georganiseerd in onze
gemeente, maar vroeg wel aan het gemeentebestuur om hiervoor een geschikte locatie te zoeken.
De nodige milieu- en stedenbouwkundige
vergunningen
om tot exploitatie
over te gaan,
werden ook nog
niet uitgereikt.
We blijven dit
dossier opvolgen.

WERNER NOELS
Gemeenteraadslid
N-VA Leopoldsburg

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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