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ZOUTLEEUW

Wist je dat?
…de tractorsluizen een kort leven waren toebedeeld? De opmerkingen van onze fractie bleken alweer correct.
Misschien leren ze het uiteindelijk wel.
…wonen in de Kerkstraat (Dormaal) gevaarlijk kan zijn? Sluipverkeer dat de verkeersregels negeert, met
lawaaihinder en onveiligheid tot gevolg. Ook de ‘Scheve Wapper’ is geen voorbeeld van veiligheid.
…goede voorstellen van N-VA Zoutleeuw niet altijd direct in de prullenmand belanden? Het graveren van fietsen
kan best gebeuren bij de aanvang van het schooljaar en wordt liefst elk jaar herhaald.
…onze politiediensten met hardnekkige technische problemen kampen? Onze schepen maakt er ook geen punt
van dat de voertuigenteller al maanden stuk is en er dus geen statistieken kunnen worden aangemaakt.

29 januari 2016 - Kortenaken
Op vrijdag 29 januari organiseren de N-VA-afdelingen Geetbets, Linter, Kortenaken en Zoutleeuw
samen een nieuwjaarsreceptie in zaal Den Berg in Kortenaken - Dorpsstraat 97a.

Gastspreker is Jan Jambon. Aanvang 19.30 uur

We strompelden van de ene
vluchtelingenstroom in de andere.
Tussendoor werden we wakker
gemaakt door terreur.

We zouden haast vergeten dat door het
harde werk en de juiste maatregelen van
de verschillende regeringen de verandering begonnen is. Sinds enkele maanden
plukken we met allen de vruchten van
een beleid dat komaf gemaakt heeft met
de 25 voorgaande jaren. De economie
stimuleren, schulden
afbouwen en iedereen
kansen geven vraagt
weliswaar ook inspanningen van ons allemaal.

Michel Herremans
Voorzitter N-VA Zoutleeuw

www.n-va.be/zoutleeuw

Maar langzaamaan begint het beleid
vruchten af te werpen: het vertrouwen
in de toekomst neemt toe en de economie slaat aan.

SAMENLEVING ONDER DRUK
Echter, de bedreiging voor onze
samenleving komt plots uit een heel
andere hoek. Extreem gedachtengoed
en intolerantie van enkelen tonen aan
hoe kwetsbaar we zijn. Mensen slaan
op de vlucht voor geweld en terreur
en komen verweesd aan in volledig
vreemde omgevingen.
Ook onze stad wil zijn steentje bijdragen in de opvang en hulpverlening
voor vluchtelingen. Het is essentieel dat
de buurtbewoners op de hoogte gesteld
worden van wat er gaat gebeuren,
welke veiligheidsmaatregelen genomen
zullen worden en hoe de opvolging
gebeurt.

EEN SCHARNIERPUNT VOOR ONZE
STAD

Onze mooie stad staat bovendien
voor een enorme uitdaging. De middelen worden schaarser en eenmalige
financiële meevallers (verkoop van
de watermaatschappij) doen de situatie rooskleurig lijken. 2016 kondigt
zich nochtans aan als een moeilijk jaar
waarin moed om moeilijke beslissingen
te nemen cruciaal zal blijken. Misschien
moeten we verder kijken dan onze
eigen gemeentegrenzen en samenwerkingen met andere gemeentes op verschillende vlakken overwegen om door
schaalvergroting een kostenbesparing
een financieel voordeel te realiseren.
Boeiende en verrijkende ervaringen, maar
vooral de tijd en vreugde om dit alles te
delen met al wie je na aan het hart ligt.
Proost !

V.U.: Michel Herremans, Orsemaalstraat 21, 3440 Zoutleeuw

2015 - Wat een jaar!

Nieuws uit de gemeenteraad:
Liëf denkt mee
Bewoners zijn vandaag de dag mondige burgers
geworden. Hun leefomgeving, hoe deze eruit
ziet en wat de toekomst brengt, houdt ze bezig.
Ze willen inspraak over hun leefomgeving.
Dit maakt vaak ook van ‘beslist beleid’ een
‘gedragen beleid’.

Verkeersveiligheid:
Beter een ‘mooi’ uitzicht dan een veilige oplossing?

Op 11 november worden er traditioneel overal
herdenkingen georganiseerd, dus ook in Zoutleeuw.
Volgens ons is een misviering in een kerk of kapel op
11 november niet de plaats en zeker niet het moment
om politiek krasse uitspraken te doen en om uw
afkeer te laten blijken tegenover andere politiekers.
Onze christendemocratische burgemeester dacht daar
blijkbaar anders over.
In plaats van op gepaste wijze eer te betuigen aan oudstrijders en andere slachtoffers van beide wereldoorlogen
en stil te staan bij de gruwel die toen heeft plaats
gevonden, pleitte hij tijdens deze misviering voor
opvang van meer vluchtelingen. Bovendien nam hij het
asielbeleid van de huidige federale regering, waar ook zijn
partij (CD&V) deel van uitmaakt, onder vuur. Niet alleen
was het huidige asielbeleid schandalig en had enkel
mevrouw Merkel het bij het rechte
eind met haar opengrenzenbeleid en
‘Wir schaffen das’, ook verwees hij
meerdere keren naar N-VA-voorzitter
Bart De Wever die volgens hem de
mensen onterecht angst inboezemt.
Helaas werd amper twee dagen later,
met de aanslagen in Parijs, pijnlijk
duidelijk dat hij alweer ongelijk heeft
en dat we wel degelijk waakzaam
moeten zijn en onze welvaart en
grenzen beter moeten beschermen.

Met ‘Liëf denkt mee’ wil deze meerderheid
hieraan tegemoetkomen. De waarheid gebiedt
ons dit in twijfel te trekken. Deze meerderheid
heeft geen oren naar opmerkingen of voorstellen
die vanuit de oppositie of burgerinitiatief gedaan
worden.
Sterker nog: alle commissies, uitgezonderd deze
die verplicht zijn, werden door deze meerderheid
van CD&V en Open Vld geschrapt om inspraak
van de door u verkozen gemeenteraadsleden tot
een minimum te beperken.
Het zijn nochtans deze overlegstructuren die
opdracht hebben op regelmatige en systematische
wijze het gemeentebestuur te adviseren en het
‘beslist’ beleid een ‘gedragen’ beleid te maken.

Wouter Hermans
OCMW-raadslid

“De Kring” is rond.
Of toch niet?
De inwoners van Booienhoven herinneren het zich vast wel. De idyllisch
gelegen parochiezaal die in een ver
verleden dienst deed als zaal voor
koffietafels, trouwfeesten, fuiven,
toneel, Breugelfeesten, uitvalsbasis
voor de Chiro en zoveel meer, wordt
vandaag enkel nog gebruikt door de
schuttersgilde en is een gebouw in
verval.

IEDEREEN GELIJK?
Reeds jaren investeert Zoutleeuw met
riante bedragen in ontmoetingszalen.

zoutleeuw@n-va.be

ENKEL UITZICHT TELT!

De Halleman, het Kostershuis, De
Bungeneer en tenslotte De Kring zijn
stuk voor stuk omgevormd tot multifunctionele ontmoetingszalen met
aantrekkelijke ruimtes.
De N-VA vraagt dan ook dat Booienhoven niet wordt vergeten en dat men
budget vrijmaakt om een eigentijdse
zaal te maken die opgefrist en gemoderniseerd is.
Maak ‘de kring’ rond en stop met het
politiek doordrongen karakter waardoor een renovatie staat of valt.

Je ziet ze her en der opduiken in het straatbeeld: de
wegversmallingen met daarin een rijbaankussen.
Een rondvraag bij de buurtbewoners toont echter
aan dat de snelheid in deze straten niet veel afneemt.
Indien men al afremt, versnelt men erna gewoon terug
naar een snelheid die (ver) boven de toegelaten snelheid ligt. In de onmiddellijke omgeving wordt dit
versnellen en afremmen van de auto’s en vrachtwagens
als zeer storend ervaren.

ZWAKKE WEGGEBRUIKERS BESCHERMEN
De zwakke weggebruiker is zoals steeds de dupe.
Fietser en voetganger moeten door de versmalling
fietsen of lopen wat bij het kruisen met personenwagens, vrachtwagens of landbouwvoertuigen tot gevaarlijke situaties leidt. Er moet worden vermeden dat de
bestuurder in het midden van de rijbaan gaat rijden om

Liejef en Leed …

LEZERSRUBRIEK

10 november 2015, raadszaal
Gemeentehuis. Een hondertal Leeuwenaars woont de informatievergadering bij die het gemeentebestuur
organiseert over ‘De aanleg van
dijken rond de stad ter voorkoming
van wateroverlast in het centrum’.
Volgens de Vlaamse Milieu Maatschappij en haar Wondere WaterWereld zijn er vijf dijken nodig om
de ‘moeder aller stormen’ die ons
(statistisch gezien) elke 100 jaar zal
overkomen, het hoofd te bieden.
Deze dijken zouden volgens een aantal mondige aanwezigen niet nodig
zijn als :
• de Kleine Gete en Vloedgracht,
greppels en grachten regelmatig
zouden geruimd worden

www.n-va.be/zoutleeuw

het vertragingseffect te ontlopen. Bij deze opstelling
verplicht men de bestuurder in het midden van de rijbaan te rijden, waardoor het vertragingseffect herleid
wordt tot een hobbel in het wegdek.

ER IS EEN ALTERNATIEF!
De N-VA legde haar eigen voorstellen op
tafel. Een voorstel gebaseerd op rondvraag bij experten ter zake en burgers
die ervaringsdeskundige ter plaatse zijn.
Het antwoord van de bevoegde schepen
Tweepenninckx (Open Vld) was zoals
verwacht: ‘er komt geen allegaartje van
verschillende soorten versmallingen’.
Met andere woorden, efficiëntie is
geen criterium, enkel het uitzicht telt!

• de bruggen over de Vloedgracht
verhoogd worden
• er gecontroleerde overstromingsgebieden zouden voorzien worden
(IJzeren Weg en Meertsheuvel)
• bestaande terugslagkleppen
degelijk onderhouden worden en
er bijkomende terugslagkleppen
geplaatst worden
• er minder bekommernis zou zijn
om de natuurgebieden en hun
biotopen.
Enkele aanwezigen vonden in deze
infovergadering een platform om
lucht te geven aan hun gevoelens van
machteloosheid. Frustratie omdat
alle argumenten die nu naar voor
gebracht worden reeds eerder uitgebreid aan bod kwamen in adviesraden en overlegmomenten. Machteloosheid omdat boven de hoofden er
beslissingen genomen worden die
moeilijk of niet kunnen beïnvloed

Michel Boyen
gemeenteraadslid

worden en vermoedens dat er wel
“verborgen agenda’s” zouden kunnen zijn.
Zeer herkenbaar en een treffende
illustratie van de afstand tussen
burger en beleid. Beleid komt tot
stand in de achterkamertjes van de
macht, adviesraden dienen als window dressing en schaamlapje, in het
beste geval als bliksemafleider. De
burger heeft geen grip op de politiek
en het beleid. En de verkiezingen
dan? Tamelijk nutteloos als coalities
gevormd worden zonder de uitslag
van verkiezingen en dus de stem
van de burger af te wachten, zonder
winnaar en verliezer te kennen. Zeer
herkenbaar, maar anderzijds ook een
illustratie van het feit dat de burger
niet zomaar het beleid over zich heen
laat gaan. Een mondige burger, een
wakkere burger die zijn stem laat
horen ook buiten het kieshokje.

