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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx november. 

Beste inwoners, 

Een regering samenstellen duurde wel-
geteld 493 dagen. Gelukkig staat de tijd 
in Leopoldsburg en Heppen niet stil, zelfs 
niet in een turbulente Covid-19-periode. 
Zoals gewoonlijk houden onze gemeen-
teraadsleden een waakzaam oog op de 
realisatie van het meerjarenplan. Onze 
bestuursleden proberen zo veel moge-
lijk aanwezig te zijn in hun eigen buurt. 
Contacteer hen gerust indien je dit wenst. 
We kregen reeds verschillende waarde-
volle suggesties die ons motiveren om het 
werk binnen de oppositie verder te zetten werk binnen de oppositie verder te zetten 
en positieve voorstellen te doen.

Indien u met onze ploeg wil meewerken 
aan een beter Leopoldsburg en Heppen, 
aarzel dan niet om contact met ons op te aarzel dan niet om contact met ons op te 
nemen via leopoldsburg@n-va.be.

Ondervindt u hinder door de coro-
na-maatregelen en wenst u hulp, laat het 
ons zeker weten en we proberen samen ons zeker weten en we proberen samen 
voor een oplossing te zorgen.

Verder wens ik u allen nog een fi jn einde-
jaar toe. Het zal ongetwijfeld niet verlopen 
zoals iedereen gehoopt had, maar samen zoals iedereen gehoopt had, maar samen 
maken we er het beste van!

Fijne feestdagen voor iedereen! Hou het Fijne feestdagen voor iedereen! Hou het 
veilig!

Leopoldsburg hee�  al meer sociale woningen dan door Vlaanderen gevraagd wordt. 
De N-VA hee�  zich al verzet in het project Gersvijvers, waarbij natuur omgezet 
wordt in beton voor de bouw van 120 extra sociale woningen. Nu blijkt dat ook het 
verkeer in de soep zal draaien.

De gemeentelijke Commissie Mobiliteit 
en Verkeer (Gecomove) waarschuwt 
letterlijk: “Het kruispunt van de 
Craenenhoefweg met de Leopoldsburg-
sestwg (N73) zal hierbij een knelpunt zijn. 
Door de beperkte zichtbaarheid, samen 
met het vele verkeer op deze steenweg 
wordt verwacht dat er filevorming zal 
ontstaan op de Craenenhoefweg ter 
hoogte van dit kruispunt. Verder zal dit 
leiden tot sluipverkeer in de zijstraten. “

En dit zal alleen maar erger worden 
als er, in de nabije toekomst, ook een 
ontsluitingsweg komt vanuit de N72 
in Heppen naar de gevangenis op het 
domein Reigersvliet. Deze ontsluiting 
zou immers niet doorgetrokken worden 
naar de N73 richting Hechtel.

N-VA wil uitstel
De N-VA-fractie stelde voor om het Gers-
vijvers-project dan maar uit te stellen. 

Hiervan wilde de meerderheid (CD&V-
sp.a) niet horen. Ook al is er geen oplos-
sing voor het dreigende verkeersinfarct. 

De overlast zal al starten door het 
werfverkeer (2021) en nog verder 
verergeren als de woningen in gebruik 
genomen worden.

Overal stilstaan
Als u dus niet alleen stilstaat aan het rond 
punt van Heppen en in het centrum van 
Leopoldsburg, maar ook overal tussenin, 
dan weet u aan welke partijen u dit te 
danken heeft.

Gemeenteraadslid Jos Berghmans en fractievoorzitter Diane De Volder

Wij wensen u
gezonde en veilige

feestdagen

Dorinda Vandecauter
Voorzitter N-VA 
Leopoldsburg en 
Heppen

2021, het jaar van 
het verkeersinfarct



leopoldsburg@n-va.be

N-VA wil lagere gemeentebelastingen
Tax-on-Web: we kennen het van onze personenbelasting. Ook de gemeente 
incasseert mee, via de APB: de Aanvullende Personenbelasting. Gemiddeld 
ligt die in Vlaanderen op  7,2 %. Leopoldsburg vraagt al jaren meer: 8 %. 
Slechts 15 van de 300 Vlaamse gemeenten zijn nóg duurder.

Je zou dan denken dat dit gecompenseerd wordt met een laag tarief van die 
ándere klassieke opcentiemen: de OOV (Opcentiemen op de Onroerende 
Voorheffing). Maar daar scoort Leopoldsburg slechts in de middenmoot.

Hoge belastingen dus, om prestigeprojecten van de huidige meerderheid te 
betalen. Jonge gezinnen kiezen daarom voor andere gemeenten. En de tevre-
denheid van de inwoners ligt nu al op een absoluut dieptepunt (zie de recente 
enquête van het HBVL en de Universiteit Hasselt.

Daarom diende de N-VA-fractie opnieuw een becijferd voorstel in om de APB 
te verlagen naar het gebruikelijke niveau van 7,5 %. Een belastingverlaging 
voor iedereen dus, en zonder de onroerende voorheffing te verhogen. 
Op leopoldsburg.n-va.be/nieuws 
leest u of ons voorstel het ook 
gehaald heeft.

Koop ook lokaal 
Koop, bestel en eet lokaal. Onze middenstand en 
horeca zullen u dankbaar zijn. 
#winkelhier #kooplokaal #leopoldsburg

Een overzicht van onze lokale handelaars vind je hier:
www.leopoldsburg.be/kooplokaal

In de kijker: 
ondervoorzitter 
Bart Vissers
Stel jezelf eens voor.
Ik ben 52 jaar en groeide op in 
Munsterbilzen. Mijn vrouw Sarah is 
afkomstig uit Leopoldsburg en acht 
jaar geleden zijn we naar hier ver-
huisd. Onze dochters Jana en Lien 
zijn intussen 13 en 11 jaar. Na een 
loopbaan als spoedgevallenverpleeg-
kundige en in het management van 
vrijwilligersorganisaties, combineerde 
ik dit vanaf mijn 45ste met rechten-
studies – specialisatie publiekrecht. 
Als ‘kersvers’ jurist ondersteun ik nu 
10 gemeenten in de Kempen in hun 
gegevensbescherming (GDPR).

Wat zijn jouw interesses?
De voorbije 8 jaren werden opgeslorpt 
door de studies - mijn gezin heeft dat 
geweten tijdens de examenperiodes. 

Tegenwoordig ben ik secretaris van de 
gemeentelijke adviesraad Lokale Eco-
nomie. En misschien kom je me wel 
joggend tegen langs de Tunnelstraat, 
samen met onze hond Wifi. 

Hier en daar heeft een vriend of vrien-
din ook wel altijd een juridische vraag. 
En ook ons gemeentebestuur ‘helpen’ 
we soms (vanuit de oppositie) om toch 
de regels te volgen.

Heb je politieke ambities?
Door mijn vroegere hobby’s, werk 
en nadien de studies, had ik tot voor 
kort geen tijd voor de actieve politiek. 

In 2018 vervoegde ik het bestuur van 
N-VA Leopoldsburg en recent werd ik 
verkozen als secretaris van N-VA 
Limburg en in de nationale partijraad. 

Intussen heb ik ook veel geleerd over 
onze mooie gemeente en ondervind 
aan den lijve dat het anders moet. Ik 
sluit dus niet uit dat je me in de toe-
komst terugvindt op de lijst van N-VA 
Leopoldsburg om te werken aan een 
ander beleid, met een leefbaar verkeer, 
een doordacht woonbeleid en een 
bloeiend verenigingsleven.

Wat brengt de toekomst?
Ik zeg altijd dat ik me 35 jaar voel. Dat 
geeft me ineens 17 jaar extra in die 
toekomst (lacht). Ik hoop concreet te 
kunnen bouwen aan een welvarend 
Leopoldsburg in een Vlaamse natie, 
waar het goed is om leven.

Bart Vissers 
Ondervoorzitter

Gemeenteraadslid Toni Fonteyn en ondervoorzitter Bart Vissers
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www.n-va.be/leopoldsburg

Engelenweide: Een waardig 
afscheid voor ouders
Een waardig afscheid en een serene begraafplaats zijn erg be-
langrijk voor ouders en nabestaanden. Het is een tastbare plek 
om hun verlies een plaats te geven. Sinds 2014 is een crematie of 
begrafenis van elk levenloos kindje mogelijk, ook als de zwan-
gerschap minder dan 12 weken heeft geduurd.

Op de gemeenteraad van 29 juni 2016 stelde N-VA-gemeente-
raadslid Marco Nicoli voor om bij de heraanleg van het kerkhof 
van Heppen, een sterretjesweide of begraafplaats voor ongebo-
ren en overleden kindjes in te richten. 

Het voorstel werd ondersteund door de voltallige gemeenteraad. 
En – inderdaad – vier jaar later werd een engelenweide ingericht 
op het kerkhof van Heppen: een gedenkboom uit cortenstaal 
waarin individuele gedenkblaadjes in messing kunnen gehangen 
worden. Op het blaadje kan een boodschap gegraveerd worden.

De Engelenweide is ingericht met een 
gedenkboom uit cortenstaal waarin individuele 
gedenkblaadjes blaadjes in messing kunnen 
gehangen worden en dat in elk blaadje een 
boodschap kan gegraveerd worden.

NR A/           ZONDAG 28 FEBRUARI 2021  Inschrijven voor 18-02-21
          MUSEUM MKOK BURKELSTRAAT 13        

NAAM: ..................................................................................................
Spaghetti bolognaise   € 10 X ...... = ......  

Vegetarische spaghetti   € 10 X ...... = ......  

Tagliatelle met prei en zalm       € 12 X ...... = ......
Tiramisu     €   2 X ...... = ...... 
Fles witte wijn    € 10 X ...... = ......
Fles rode wijn    € 10 X ...... = ......
Extra liter spaghettisaus   € 10 X ...... = ......
Extra liter tagliatellesaus   € 12 X ...... = ......
BETAALD       JA       NEEN                  Totaal = ......
Afhalen aan: MKOK of leveren aan huis tussen 11:00uur en 14:00uur

Ik kies voor:  AFHALEN      LEVERENAdres levering: .................................................................................
Telefoon/GSM nummer: ....................................................................
Email: ..............................................................................................
Ik stort € .............. op rekeningnummer BE26 0016 5463 8629 

(vermelding van je naam) 
Cash betaald € .............. Neen ik kan er niet bij zijn, maar steun wel de afdeling met € ..........

NR B/           ZONDAG 28 FEBRUARI 2021  Inschrijven voor 18-02-21
          MUSEUM MKOK BURKELSTRAAT 13        

NAAM: ..................................................................................................
Spaghetti bolognaise   € 10 X ...... = ......  

Vegetarische spaghetti   € 10 X ...... = ......  

Tagliatelle met prei en zalm       € 12 X ...... = ......
Tiramisu     €   2 X ...... = ...... 
Fles witte wijn    € 10 X ...... = ......
Fles rode wijn    € 10 X ...... = ......
Extra liter spaghettisaus   € 10 X ...... = ......
Extra liter tagliatellesaus   € 12 X ...... = ......
BETAALD       JA       NEEN                  Totaal = ......
Afhalen aan: MKOK of leveren aan huis tussen 11:00uur en 14:00uur

Ik kies voor:  AFHALEN      LEVERENAdres levering: .................................................................................
Telefoon/GSM nummer: ....................................................................
Email: ..............................................................................................
Ik stort € .............. op rekeningnummer BE26 0016 5463 8629 

(vermelding van je naam) 
Cash betaald € .............. Neen ik kan er niet bij zijn, maar steun wel de afdeling met € ..........

Wist je …
•  dat de BBQ editie 2020 wegens corona defi nitief geschrapt 

wordt? Hetzelfde geldt voor onze jaarlijkse ledenvergadering. 

•  dat wij nu voor onze leden iets anders aan het uitdokteren 
zijn? We houden jullie op de hoogte.

•  dat wij bijna 1.000 Facebookvolgers hebben?

•  dat u welkom bent om ons ook te volgen?

•  dat u ons kan vinden op onze website: 
www.n-va.be/leopoldsburg en Facebook pagina: 
nl-nl.facebook.com/NVALeopoldsburg/?

Marco Nicoli, bestuurslid

          ZONDAG 28 FEBRUARI 2021            MUSEUM MKOK BURKELSTRAAT 13        ..................................................................................................      Tagliatelle met prei en zalm               
   
   BETAALD       JA       NEEN        Afhalen aan: MKOK of leveren aan huis tussen 11:00uur en 14:00uurLEVEREN.....................................................................................................................................................

..............................................................................................
op rekeningnummer BE26 0016 5463 8629 

Neen ik kan er niet bij zijn, maar steun wel de afdeling met € 

AFHAAL-PASTABUFFET
28 februari 2021

van 11.00 uur tot 14.00 uur

Info: 0474 37 66 02

N-VA Leopoldsburg-Heppen
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Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7 
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7 
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

Belastingen

63% 37%

Export

83% 17%

Bevolking

58% 42%

“Bij de N-VA telt uw stem wél mee. 
De N-VA zal de komende jaren meer 
dan ooit waken over de belangen 
van álle Vlamingen.

Bart De Wever
Voorzitter 

Vlaanderen verdient

meer respectVlaanderen verdient
Vlaanderen verdient
Vlaanderen verdient
Vlaanderen verdient
Vlaanderen verdient
Vlaanderen verdient
Vlaanderen verdient
Vlaanderen verdient
Vlaanderen verdient
Vlaanderen verdient
Vlaanderen verdient
Vlaanderen verdient
Vlaanderen verdient
Vlaanderen verdient
Vlaanderen verdient
Vlaanderen verdient
Vlaanderen verdient

meer respectmeer respectmeer respectmeer respectmeer respectmeer respectmeer respectmeer respectmeer respectmeer respect
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch 

klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.

U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat 

lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de 

andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen 

gedomineerde uitstelregering. 

Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder 

volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat 

economisch rechthoudt:

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.


