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LEOPOLDSBURG

www.n-va.be/leopoldsburg

Op de gemeenteraad van maart benadrukte N-VA-fractievoorzitter Toni Fonteyn 
nog maar eens onze bedenkingen bij de bouw van een gevangenis in Leopoldsburg. 
We denken dat dit het imago van onze gemeente niet ten goede komt. Als alternatief 
stelden we de bouw van een Forensisch Psychiatrisch Centrum voor. 

Europa heeft België al meermaals op de vingers getikt voor de slechte behandeling van 
haar geïnterneerden. Een psychiatrisch centrum in Leopoldsburg zou kunnen bijdragen 
aan het verhelpen van dat euvel. Maar nu de gevangenis op Domein Reigersvliet blijk-
baar een feit wordt, ziet de N-VA nog andere mogelijke zorgen.
Zo dreigt er een probleem met de mobiliteit. Een recent mobiliteitseffectenrapport  
(MOBER) zegt dat we in Leopoldsburg en Heppen nu al ver boven het aangewezen verkeers-
drukteniveau zitten. Geregelde gevangenentransporten zouden de situatie nog verergeren.
De N-VA is ook bekommerd over de ontwikkeling van de kmo- en woonzones op  
Reigersvliet. Een gevangenis in de omgeving zal gezinnen die hier willen komen wonen 
afschrikken. Ook voor nieuwe bedrijven kan dat verstorend werken. Onze fractie zal 
dan ook nauwlettend toekijken op het hopelijk groeiend aantal ondernemingen en de 
daarmee verbonden tewerkstellingsgraad in Leopoldsburg.    
N-VA Leopoldsburg wil dan ook zo snel mogelijk een concreet antwoord van de burge-
meester op de volgende vragen:
•  Welk directe tewerkstellings- en andere voordelen verwacht de gemeente van de  nieuwe  

gevangenis? En wegen die op tegen de nadelen?
•  Hoe ver staat het met de nieuwe studie over de ontsluitingsweg van Leopoldsburg en Hep-

pen? Komt de al lang aangekondigde ringweg er? En worden de dure tussentijdse herin-
richtingsplannen (voor de gevangenis) van de Craenenhoefweg hierdoor opgeheven? 

We kijken uit naar de antwoorden van het gemeentebestuur.
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Ouders en  
grootouders  
van inwoners  
welkom in het 
woonzorgcentrum
N-VA Leopoldburg zette zich in 
om de regels voor de  wachtlijsten 
van het woonzorgcentrum  aan 
te passen. Die waren immers aan 
vernieuwing toe. In het verleden 
was het bijna onmogelijk om als 
niet-inwoner van Leopoldsburg of 
Heppen een plaatsje te bemachti-
gen. Alle niet-inwoners belandden 
automatisch op een tweede lijst, 
die slechts zelden geraadpleegd 
werd. Daardoor was het voor 
sommigen onmogelijk om hun 
hulpbehoevende familie in de 
nabijheid te hebben en  regelmatig 
te bezoeken. 

De N-VA bracht hier verandering 
in. Alle ouders en grootouders 
van inwoners (van het woonzorg-
centrum) die minimum twee jaar 
gedomicilieerd zijn in Leopolds-
burg mogen nu ook op de eerste 
lijst staan. Zij hebben daardoor 
allemaal evenveel kans om opge-
nomen te worden in ons woon-
zorgcentrum.

Wegen de voordelen op tegen de nadelen?

Dan toch ‘maar’ 
een gevangenis  
in Leopoldsburg?
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Wist je dat …
… de huurprijzen voor het buurthuis vanaf 1 april weer duurder zijn geworden voor verenigingen. Vooral de orga-
nisatie van fuiven wordt daardoor bijna onmogelijk. Zorginstellingen mogen weliswaar één keer per jaar het buurt-
huis gratis gebruiken, maar scholen en verenigingen vallen uit de boot. Nochtans zitten ook zij in dezelfde categorie 
qua prijsbepaling. Een internetverbinding is trouwens ook nog steeds niet aanwezig in het buurthuis.

… er dit jaar slechts 16 kinderen meegingen op skikamp met de sportdienst? Dat betekent vier kinderen per begeleider!

… er dit jaar minder plantjes verkocht werden voor Kom op tegen Kanker? Niet verwonderlijk als je weet dat de 
gemeente niet eens de moeite deed om de vrijwilligers aan te spreken om zich hiervoor in te zetten. 

… de gemeente een Huis van het Kind heeft opgericht? Dat is op zich een 
goede zaak, maar het samenwerkingsverband met de opvoedingswinkel 
werd dan weer niet verlengd. Terwijl opvoedingsondersteuning net een 
voorwaarde is van dat Huis van het Kind.

… het nog steeds wachten is op een drugsbeleidsplan voor de jeugd in 
Leopoldsburg?

… onze gemeente meer dan duizend extra woningen wil realiseren?  
En dat terwijl er al zoveel leegstand is en er geen tekort is aan woningen die 
te koop staan.

www.n-va.be/leopoldsburgleopoldsburg@n-va.be

N-VA actiever dan ooit in Leopoldsburg
N-VA Leopoldsburg heeft grootse plannen. Onze werkgroepen zijn hard aan het werk om standpunten en  
voorstellen te formuleren over heel wat onderwerpen die jullie direct aanbelangen: onder meer tewerkstelling, 
migratie, integratie, jeugd- en ouderenbeleid, mobiliteit en toerisme. In maart volgend jaar leggen we onze  
standpunten daarover aan jullie voor tijdens een groot congres.

Ondertussen hebben al heel wat inwoners gereageerd op onze oproep om deel te nemen aan deze werkgroepen.   
Wil jij ook meewerken aan een leefbaarder Leopoldsburg?  Dat kan! Stuur gewoon een mail naar pascal.meuris@n-va.be 
en wij doen het nodige.

De aanpak van N-VA Leopoldsburg om de burger bij het beleid te betrekken blijft ook in de gemeenteraad niet  
onopgemerkt. We krijgen veel positieve reacties op het harde werk van onze fractie en het lokale N-VA-bestuur.  
Onze grondig bestudeerde en opbouwend geformuleerde argumenten worden wel degelijk gewaardeerd.  
We zullen blijven streven naar een beter en leefbaar Leopoldsburg. De inwoners van Leopoldsburg kunnen vandaag  
en in de toekomst op ons rekenen.

N-VA heeft oog voor  
militaire wijken
Onze lokale ondervoorzitter Jos Depoorter was aanwe-
zig op de jaarlijkse vergadering van de bewoners van 
de militaire wijken CDSCA. Hij luisterde er naar hun 
verzuchtingen en gaat samen met de N-VA op zoek naar 
oplossingen.

•  Het schrijnend onderhoud van de omgeving is een doorn 
in het oog. De gemeente onderneemt geen enkele actie 
omdat CDSCA zogezegd geen onroerende voorheffing 
betaalt. Maar CDSCA stort wél ongeveer 300 000 euro per 
jaar aan het Vlaamse Gewest. En de bewoners dragen toch 
ook hun steentje bij in de gemeentebelastingen.

‘Hoogdringende’ wegenwerken al sinds 
2006 bekend!
Door het lakse beleid van onze gemeente moeten de riolering en het wegdek in de 
Bergstraat, Leonardstraat en de Couwenberghstraat hoogdringend hersteld worden.  
Omwille van de haast die daarmee gemoeid is, is er geen tijd om subsidies  
hiervoor aan te vragen. Daarmee loopt de gemeente minstens 25 000 euro mis.

Als je weet dat de problemen op sommige plaatsen al bijna tien jaar gekend zijn, 
is die ‘hoogdringendheid’ een lachertje. In een tijd dat er zo hard moet bespaard 
worden, kan het mislopen van subsidies niet door de beugel. Hopelijk kijkt de 
gemeente niet naar uw portefeuille om het gat van 25 000 euro, dat dit in de 
begroting slaat, te dichten.

Nadenken over sociaal lokaal beleid
Ook Leopoldsburg denkt na over hoe de werking van gemeente en OCMW beter op elkaar afgestemd kan 
worden. Verschillende invalshoeken worden gewikt en gewogen, maar hoe het OCMW er in de toekomst 
zal uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. N-VA Leopoldsburg wil zo snel mogelijk antwoorden van het 
gemeentebestuur.  

De bedoeling is dat er een win-winsituatie gecreëerd wordt, maar de besparingen maken het proces er niet gemak-
kelijker op. Ze dwingen de gemeente wel om duidelijke knopen door te hakken. Met een vergrijzende bevolking is 
er op dat vlak geen tijd te verliezen.

N-VA Leopoldsburg heeft een zitje in het comité Algemeen Beleid (CAB) en kan op die manier mee wegen op het 
beleid. Wij luisteren, denken en handelen mee in de verschillende dossiers van het woonzorgcentrum en we zijn 
vragende partij om op korte termijn te werken aan een goed sociaal beleid zodat we vooruitgang kunnen boeken.

Camera’s stationsbuurt  
kunnen geen nummerplaten 
lezen
Was dat een investering van 50 000 euro 
waard?
Op de gemeenteraad van maart trok gemeenteraadslid Jos 
Berghmans de nieuwe camera’s aan de stationsbuurt in 
twijfel. Die dienen niet alleen om de omgeving te bewa-
ken, maar zouden ook ingezet moeten worden om ‘te allen tijde’ (zowel overdag als ’ s nachts) personen en num-
merplaten te kunnen identificeren. Dat laatste blijkt echter onmogelijk.

Zelfs bij het inzoomen kunnen de camera’s de nummerplaten niet lezen. De commissaris van de politiezone Kempen-
land bevestigde dat aan ons op de politieraad van 10 februari.  

Na een vraag hierover aan burgemeester Beke antwoordde hij ons dat het dure systeem niet dient om nummerplaten 
van bijvoorbeeld fietsdieven te detecteren. Daarvoor beschikt de politie volgens de burgemeester over mobiele ca-
mera’s op voertuigen.

De N-VA denkt dat onze politieagenten ook wel iets anders te doen hebben dan aan het station post te vatten. Wij stel-
len ons dan ook heel wat vragen bij de dure aankoop van de stationscamera’s.

N-VA Leopoldsburg blijft zich inzetten  om de werkloosheid in onze gemeente aan te pakken.   
Daarom organiseren we op 11 september onze TWEEDE JOBBEURS. Ben je op zoek naar werk  
of heb je een job in de aanbieding? Noteer deze datum dan alvast in jouw agenda. 
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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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht 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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