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Beste inwoner

 estuurslid Marco Nicoli en gemeenteraadslid Diane De Volder: “Als
B
de meerderheid haar plannen doorzet, zijn de kosten van 20 000
euro voor de vorige plannen voor niets geweest.”

Op 26 mei werden de politieke kaarten
op federaal en Vlaams niveau
grondig door elkaar geschud. Dat er
in onze gemeente veel steun is voor
een N-VA-afdeling, werd nogmaals
duidelijk. De N-VA is de tweede
grootste partij in Leopoldsburg. Ook
N-VA-kandidate Liesbeth Jannis
deed het goed. Ze kreeg maar liefst
5 044 voorkeurstemmen achter
haar naam. Een onverhoopt succes!
Namens het bestuur van N-VA
Leopoldsburg wil ik u danken voor
uw overweldigende steun.
Gesteund door dit resultaat zullen
we vanuit de oppositie ons uiterste
best blijven doen om uw verwachtingen
in te lossen. Binnen Leopoldsburg
betekent dat: constructief oppositie
voeren, maar met een kritische
blik. Al onze tussenkomsten kan u
terugvinden op de website
www.n-va.be/leopoldsburg of
op onze Facebookpagina N-VA
Leopoldsburg. Aarzel zeker niet om
onze mensen te contacteren als u
een vraag of bekommernis hebt.
Dat kan via leopoldsburg@n-va.be.
Wij stellen alles in het werk om u te
kunnen helpen. We streven naar een
betere toekomst voor Leopoldsburg
en Heppen.

Verbouwing jeugdhuis
Moorslede in de frigo
De goedgekeurde verbouwing van het jeugdhuis ligt momenteel
stil. De aangestelde architect heeft 20 000 euro ontvangen voor zijn
getekende plannen … die niet uitgevoerd worden. Uw belastinggeld
verdient beter.
Verbouwing goedgekeurd

In februari 2018 werd een architect aangesteld voor de verbouwing van het huidige
jeugdhuis, dat omgebouwd zou worden tot een polyvalente ruimte. De plannen
werden in mei 2018 goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook de jongeren waren blij
met deze beslissing.

Meerderheid keert kar

Nu wil het schepencollege plots een andere piste onderzoeken. Daarvoor wordt naar
het Kwartier IJzer gekeken. De vraag is bovendien of de jongeren deze verandering
zien zitten.

Dorinda Vandecauter
Afdelingsvoorzitter
dorinda.vandecauter@n-va.be

Uw belastinggeld verdient beter

De kosten zullen alweer oplopen. En ondertussen is er nog steeds geen jeugdhuis
in zicht voor onze jeugd. Deze soap sleept al een generatie lang aan.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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De N-VA-gemeenteraadsleden werken voor u
De nieuwe N-VA-gemeenteraadsleden legden begin dit jaar de eed af. Nadien schoten ze meteen uit
de startblokken. Met tussenkomsten en tal van frisse voorstellen verdedigen ze uw belangen in de
gemeenteraad. Een kort overzicht.
Geen inspraak voor middenstanders

Geen steun voor het voorstel van N-VA-fractievoorzitter
Toni Fonteyn om de lokale middenstanders te betrekken
bij de hervorming van de adviesraad lokale economie.

Grondig onderhoud sportterreinen

N-VA-raadslid Johan Vandenhoudt stelde voor om de
subsidies voor het onderhoud van sportterreinen te baseren
op werkelijke kosten. Voor CD&V en sp.a volstaat blijkbaar
een sportveld dat voor een derde onderhouden is.

Gemeentelijke infokanalen niet voor politieke
propaganda

CD&V-schepen Kauffmann plaatste een beheerderslink
‘stemcdenv.be’ op de gemeentelijke Facebookpagina lokale
economie. Van neutraliteit gesproken! N-VA-fractievoorzitter
Toni Fonteyn stelde op de gemeenteraad dat de gemeentelijke
infokanalen niet misbruikt mogen worden voor partijpolitieke
propaganda.

Toiletten tijdens de rommelmarkt op zondag

Op voorstel van N-VA-fractievoorzitter Toni Fonteyn
worden de gemeentelijke toiletten voortaan opengesteld
tijdens de zondagse rommelmarkt.

Verkeersveiligheid: N-VA draagt bij aan uw
veiligheid

Schepen Kauffmann bevestigde aan N-VA-raadslid Jos
Berghmans dat de gemeentelijke diensten samen met een
specialist van de N-VA alle gevaarlijke verkeerspunten in
de gemeente in kaart brengen.

Onwettige sluiting the Roadhouse

De burgemeester bevestigde op vraag van N-VA-raadslid
Jos Berghmans dat bij de sluiting van the Roadhouse in
augustus 2018 een fout gemaakt werd. De sluiting is dan
maar snel ingetrokken, kwestie van een veroordeling door
de Raad van State te ontlopen. Kosten? Die zijn voor de
gemeente Leopoldsburg.

Politiereglementen voortaan online

Op vraag van raadslid Jos Berghmans zullen de politiereglementen voortaan ook online terug te vinden zijn op
de gemeentelijke website.

Meer weten? Surf naar www.n-va.be/leopoldsburg en klik door naar ‘Gemeenteraad’.

leopoldsburg@n-va.be
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Barbecuet u
met ons mee?

Zaterdag 7 september
Van 11.30 uur tot 19 uur
MKOK Museum, Burkelstraat 131
Prijs?
Kindermenu (chipolata en groenten): 7 euro
Medium menu (2x vlees/vis en groenten): 15 euro
Groot menu (3x vlees/vis en groenten): 17 euro
Inschrijvingen?
Via een van onze bestuur- of raadsleden of via Liliane Dieltjens.
Bel naar 0474 37 66 02 of stuur een e-mail naar liliane.dieltjens@n-va.be
met vermelding van aantal personen en menukeuze.

Kiezers, bedankt!
2 227 keer bedankt aan alle inwoners van Leopoldsburg die op 26 mei voor de
N-VA stemden! Met dit schitterende resultaat zijn wij de tweede grootste partij
in Leopoldsburg.

Liesbeth Jannis behaalde 5 044 voorkeurstemmen
Liesbeth Jannis nam voor het eerst deel aan de parlementsverkiezingen.
Met groot succes. Ze mocht maar liefst 5 044 voorkeurstemmen achter haar naam noteren.
“Ik wil u van harte bedanken voor uw steun en stem”, zegt Liesbeth Jannis.

Wist je dat …
 e rommelmarktbezoekers zeer tevreden zijn met de opening
D
van de openbare toiletten aan het gemeentehuis? Een initiatief
van bestuurslid Jos Lenchant.
 -VA Leopoldsburg er groot belang aan hecht om u goed te
N
informeren? U kan ons vinden op onze website www.n-va.be/
leopoldsburg en op onze Facebookpagina N-VA Leopoldsburg.

www.n-va.be/leopoldsburg

Bedankt

aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Uw N-VA-verkozenen uit Limburg:
Vlaams Parlement

Kamer

Europa

Steven Vandeput
Karolien Grosemans
Jos Lantmeeters
Katja Verheyen

Zuhal Demir
Wouter Raskin
Frieda Gijbels

Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

