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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 29 mei. 

Belastingverlaging weggestemd (p. 3)N-VA vraagt positief fietsbeleid (p. 2)

Beste inwoners 
van Leopoldsburg 
en Heppen 

Het zijn bewogen tijden. De 
coronacrisis zorgt ervoor dat 
iedereen zich anders moet 
gedragen om de richtlijnen 
te respecteren. We houden 
afstand, we dragen mond-
maskers, we blijven in ons 
kot, enzovoort. 

We hopen dat iedereen nog 
steeds gezond en wel is. Blijf 
volhouden tot de Nationale 
Veiligheidsraad nieuwe 
maatregelen aankondigt en 
hou u er aan. Veiligheid en 
gezondheid zijn momenteel 
van het grootste belang.

 Laten we hopen dat we 
deze crisis snel achter ons 
kunnen laten. Verder wensen 
we iedereen te bedanken 
die zijn best deed de regels 
te respecteren, die bleef 
werken om ons te verzorgen, 
die ervoor zorgde dat het 
leven zo normaal mogelijk 
kon doorgaan. Hou het veilig.

Dorinda Vandecauter
Afdelingsvoorzitter

Goede afspraken maken korte wachtrijen
Een welgemeende pluim voor de manier waarop de heropstart van het containerpark in deze 
coronatijd mogelijk werd gemaakt. Het afsprakensysteem werkt duidelijk zeer goed.

Door een systeem van reserveringen zijn 
toegangscontroles op autonummerplaat na 
tien jaar ineens wél mogelijk en sluitend. We 
hebben plots geen buitengemeentelijk verkeer 
meer van bedrijfscamionettes uit Beringen, 
Balen en Lommel die hun bouwafval en verf-
potten op ons containerpark komen dumpen. 
En dan zwijgen we nog over de particuliere 
afvalstromen die niet uit Leopoldsburg komen. 
Daardoor ontstaat voor de Kampenaars en 
Heppenaars de bewegingsruimte om verder 
verantwoord te recycleren. We halen een van de 
hoogste recyclagescores van Vlaanderen. Laat 
ons dat zo houden, want dat is een garantie op 
minder zwerfvuil en een afvalvrijer milieu.

Kost en comfort
Daarom een dikke proficiat aan alle betrok-
ken gemeentemedewerkers en de politiedien-
sten. Jullie zijn voor ons óók helden in deze 
moeilijke tijden. De N-VA stelt voor om het 
afsprakensysteem ook na de coronaperiode 
online verder te zetten. Dit zal ongetwijfeld een 
positieve weerslag hebben op de uitbatingskost 
en het gebruikscomfort op het containerpark. 
En daar zal elke inwoner van kunnen genieten. 
Het is de vraag of alles zoveel efficiënter en 
goedkoper gaat verlopen als het containerpark 
betalend wordt via Limburg.net.

De N-VA-fractie heeft op de gemeenteraad  
van 6 mei daarover concrete vragen gesteld aan 
het gemeentebestuur:
•  Is een eigen uitbating geen optie meer gezien 

de huidige positieve ervaringen?
•  Wanneer zal het nieuwe containerpark, onder 

de overkoepelende uitbating van Limburg.net, 
actief worden?

•  Welke toezeggingen heeft Leopoldsburg al 
gedaan aan Limburg.net?

•  Moeten we niet vrezen dat het kostenplaatje 
voor onze inwoners, onder Limburg.net,  
hoger zal zijn? En zo ja, hoeveel moeten we  
bijdragen?

•  Wat is de bijkomende kost voor het gemeente- 
budget? Want dat zou dan weer een extra  
verdoken kostenplaatje voor onze inwoners 
zijn.

Want wat we zelf doen,  
doen we – blijkbaar – beter.

Toni Fonteyn
Raadslid

 Werking van het controlesysteem aan de ingang van het containerpark te Leopoldsburg.
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N-VA vraagt een positief fietsbeleid
Limburg is een fietsparadijs. Meer dan 200 kilometer fietspaden en het aantal fietsers stijgt spectaculair. Meer fietsers betekent 
meer nood aan fietsstallingen, waar de fietsen ook veilig zijn. Onze gemeente kan een krachtdadig fietsbeleid gebruiken.

Het veilig achterlaten van fietsen is een probleem. De officiële cijfers tellen 90  
fietsdiefstallen in twee jaar. Maar dat zegt niet alles. Iedereen kent wel iemand die  
het slachtoffer was van een fietsdiefstal of vandalisme en niet de moeite deed om  
aangifte te doen bij de politie. Als er dan tóch een aangifte gebeurt, dan blijken de  
beelden van de camera’s aan het station zo slecht dat daders onherkenbaar zijn.

Fietsveiligheid
De N-VA voerde onlangs actie voor het invoeren van fietsstraten waar de fietser  
voorrang krijgt op de auto.

N-VA Leopoldsburg stelde op de gemeenteraad van 5 februari enkele verbeterpunten 
voor:

•  Beter informeren over gratis graveren
•  Camerabewaking die daders herkenbaar filmt
•  Effectief optreden tegen diefstal en vandalisme op fietsen
•  Bijkomende fietsstalplaatsen
•  Achtergelaten fietsen verwijderen

Helaas liggen de meerderheidspartijen er niet wakker van. CD&V en  
sp.a trokken de aangekaarte problematiek in twijfel om dan zonder  
veel uitleg onze voorstellen weg te stemmen. Sorry, fietser. Het zal  
voor jullie in Leopoldsburg nog niet voor meteen zijn.

U vindt ons volledig voorstel op onze website onder de rubriek ‘nieuws’. Jozef Berghmans
Raadslid  

Fractievoorzitter  
in de kijker:  
Diane De Volder
Stel jezelf eens voor.
Ik ben opgegroeid in de Bonds- 
republiek Duitsland en beleefde fijne 
jaren in Soest en Keulen. Als vrouw 
van een militair en als werkende 
moeder van drie zonen, ver weg van 
familie, ben ik altijd erg zelfstandig 
geweest en niet snel uit mijn lood te 
slaan.
In 1994 kwamen we in Leopoldsburg 
terecht. Ik heb me zeer snel geïnte-
greerd door actief deel te nemen aan 
het verenigingsleven. Al meer dan 25 
jaar ben ik voorzitster van de Gezins-
bond. Ik werkte ook al vele jaren mee 

in de cultuurraad en de lokale raad 
kinderopvang.

Wat zijn jouw interesses?
Politiek en sport. Ik ben graag spor-
tief actief. Ik loop regelmatig en doe 
wekelijks aan nordic walking en ten-
nis. Ik tracht mij ook zoveel mogelijk 
met de fiets te verplaatsen. Ik had al 
langer politieke goesting, maar kon 
me niet vinden in de bestaande par-
tijen. Toen ik de oproep van N-VA 
Leopoldsburg zag, heb ik me meteen 
als eerste vrouw aangeboden. Ik ben 
nog steeds overtuigd van mijn keuze.

Heb je politieke ambities?
De openheid, rechtlijnigheid en 
duidelijke standpunten trekken mij 
aan in de N-VA. Jammer dat de per-
ceptie in de media vaak zo eenzijdig 

is. Ik ben nu bezig aan mijn tweede 
legislatuur als gemeenteraadslid en 
intussen ook fractievoorzitter. Mijn 
aandacht gaat vooral naar cultuur, 
kinderopvang, ouderenzorg, onder-
wijs en jeugd.

Wat brengt de toekomst?
Ik vind het heel jammer dat onze 
constructieve voorstellen vanuit de 
oppositie niet altijd op waardering 
kunnen rekenen. We proberen steeds 
om mee te werken aan een betere 
toekomst voor Leopoldsburg.  
Ik hoop dat we volgende  
keer mee aan het stuur  
zitten.

Diane De Volder
Fractievoorzitter  
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N-VA wil lagere belastingen
Een gemeente die boven haar stand leeft, moet hoge belastingen heffen. 

Inwoners van Leopoldsburg betalen 8 procent gemeentelijke opcentiemen 
op hun personenbelasting. Het gemiddelde in Vlaanderen is 7,2 procent. In 
de meeste gemeenten betalen de inwoners 7,5 procent of minder. Niet zo in 
Leopoldsburg.

Belastingverlaging weggestemd
Raadslid Toni Fonteyn stelde op de gemeenteraad van december voor om 
deze belasting te verlagen naar 7,5 procent. Dat zou alle inwoners ten goede 
komen en onze gemeente aantrekkelijker maken voor nieuwe inwoners. De 
partijen van de meerderheid laten u liever 8 procent betalen en stemden het 
N-VA-voorstel weg.

N-VA Leopoldsburg blijft streven naar lagere gemeentebelastingen.  
Met de N-VA naar 7,5 procent. En neen, niet ten koste van de opcentiemen  
op de onroerende voorheffing. Geen vestzak-broekzak waardoor u tóch  
evenveel betaalt. 

Wist je dat …
  de meerderheid onze voorstellen voor de Welzijnsraad in juli vorig jaar wegstemde?
  het schepencollege onze voorstellen reanimeerde? Opeens keurde de meerderheid ze wél 
goed.
  onze nieuwe voorstellen, volgens aloude traditie, opnieuw werden weggestemd?
  de N-VA vorig jaar de onwettige situatie aankaartte rond de waarnemend algemeen directeur 
van de gemeente? De gouverneur greep in en intussen vinden de selectieproeven voor de 
nieuwe algemeen directeur plaats.

N-VA dient bezwaar in tegen moskee Couwenberghstraat
De bewoners van de Couwenberghstraat kennen al enkele jaren de problemen die de moskee teweegbrengt: geluidsoverlast,  
mobiliteits- en parkeerproblemen en een gevoel van onveiligheid. 

In 2017 botste een bouwvergunning al op een weigering. Eind 
vorig jaar diende de plaatselijke vzw opnieuw een aanvraag in 
voor een omgevingsvergunning: de verbouwing van het pand 
met een refter en feestzaal, een gebedsruimte met uitbreiding 
naar de buitenruimte, vier leslokalen en twee appartementen. 
De inschatting is dat daarvoor 15 parkeerplaatsen nodig zijn, 
maar de aanvragers voorzien zelf geen parking. De overlast 
valt volledig op de buurt.

N-VA Leopoldsburg vindt het huidige pand geen geschikte 
plaats voor een moskee. We dienden een bezwaarschrift in 
tegen deze aanvraag. Het is nu aan het schepencollege om een 
beslissing te nemen. De N-VA volgt het dossier verder op.

Ons bezwaarschrift vindt u op onze website onder de rubriek 
‘nieuws’.

 De Couwenberghstraat is geen geschikte locatie voor een moskee.

 De N-VA stelde voor om de belastingen te verlagen 
van 8 naar 7,5 procent.

Bart Vissers
Ondervoorzitter 
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

012095


