
Jaargang 5 • nr. 3 • september 2015

ZOUTLEEUW
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•… onze stad worstelt met 
een vlag als er een leeuw op 
staat? Of het nu een Vlaamse 
of de stadsleeuw is, ze slagen 
er steeds in om de vlag zo op te 
hangen dat de leeuw mistroostig 
de verkeerde kant opkijkt.

• … de diefstallenplaag in en 
om Zoutleeuw meer dan onze 
aandacht verdient? Als we de 
meerderheid hierover interpel-
leren krijgen we doodleuk te 
horen dat ze weten wie het is, 
maar er niets aan kunnen doen. 
Misschien dat meer ‘blauw’ op 
straat een gunstig effect heeft 
op de veiligheid in onze stad?

• … de horeca in Zoutleeuw 
gestimuleerd wordt door een 
sticker? Het stadsbestuur wil 
de horeca stimuleren nu er door 
de renovatie aan de kerk heel 
wat minder bezoekers worden 
verwacht. De passende tekst 
luidt dan ook: ‘Net dat ietsje 
meer’.

• … de sportievelingen, meer 
bepaald zwemmers, een 
voordeeltarief genieten in 
St-Truiden en Landen? De pro-
cedure is niet geheel duidelijk, 
maar als je op de administratie 
een ‘sportpas’ gaat afhalen kan 
er gezwommen worden aan 
hetzelfde tarief als de inwo-
ners van de destbetreffende 
gemeenten . Leuk meegenomen.

WIST-JE-DAT …
De burgemeester en de fractieleider van Open Vld reageerden als door een wesp 
gestoken op enkele artikels die verschenen naar aanleiding van het ‘even virtueel 
failliet’ zijn van Zoutleeuw. “Beneden alle peil”, “Nooit gezien”, “Van een beden-
kelijk politiek niveau”. Met deze arrogante stijl sneerde de meerderheid naar de 
N-VA-fractie.

AMPER 2 000 EURO IN KAS
Aanleiding voor deze artikels was een uittreksel 
van een geheime zitting van het schepen college 
waaruit bleek dat de stad met een ernstig liqui-
diteitsprobleem kampte. Na de toelichtingen van de burgemeester in het OCMW 
werd duidelijk dat de stad op een gegeven moment amper 2 000 euro in kas had. 
Uiteraard volstond dit helemaal niet om de leveranciersfacturen, lonen, sociale bij-
dragen enzovoort te betalen. Daarom heeft het stadsbestuur onmiddellijk meer dan 
de helft van de reserves van het OCMW zonder enig overleg vervroegd  opgeëist 
en ging men een extra lening aan. De burgemeester sprak toen zelf - net zoals in de 

kranten - van een ‘tijdelijk probleem’.

Enkele weken later werd er op de 
gemeenteraad tijdens een uitvoerige 
toelichting van de liquiditeiten dan weer 
hardnekkig ontkend dat er überhaupt 
een probleem geweest was. Volgens de 

CD&V-Open Vld-meerderheid was er geen vuiltje aan de lucht. Onze fractie werd 
allerlei dingen verweten. Blijkbaar kan deze meerderheid nog steeds geen kritiek 
verdragen na decennia besturen zonder enige tegenwind.

GELD ZOEKEN OM LONEN TE BETALEN 
Opvallend is dat tijdens deze drie kwartier durende ‘objectieve’ toelichting van de 
liquiditeiten, met geen woord gerept werd over de transfer van het OCMW naar 
de stad. Men heeft dus niet alleen 600 000 euro extra geleend, maar men vergeet de 
andere helft van het verhaal te vermelden, namelijk de 551 000 euro van het OCMW 
die men ook dringend nodig had om niet verder in de problemen te komen. Het 
schepencollege is dus op één vergadering 1 151 273,30 euro extra moeten gaan zoe-
ken om simpelweg dringende facturen en de lonen van 
de personeelsleden te kunnen uitbetalen. Maar dat is 
dus blijkbaar de normale gang van zaken in Zoutleeuw.

Het volledige artikel kan u terugvinden op onze web-
site.

Amper geld in stadskas

Michel 
Boyen
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De afgelopen maanden was het volop in de media. Het vredegerecht Kanton Linter, Landen en Zoutleeuw zou 
worden gecentraliseerd. Landen diende als eerste een motie in om het vredegerecht in Landen te houden. Ook 
de N-VA stelde deze vraag of het gemeentebestuur een motie zou indienen om het vredegerecht in Zoutleeuw 
te houden. De redenen liggen voor de hand. Zoutleeuw is centraal gelegen en in het project ‘Aen Den Hoorn’ 
werd er reeds een ruimte voorzien om het bestaande vredegerecht in onder te brengen. 

Het antwoord was verbluffend. De locatie ‘Aen Den Hoorn’ was te klein om het volledige vredegerecht te huis-
vesten, maar men had reeds een nieuwe locatie gevonden in Zoutleeuw. 

Het huidige gemeentehuis was instapklaar, had voldoende ruimte en was gemakkelijk bereikbaar voor mensen 
die niet zo goed meer te been zijn.

Laat net nu dit de redenen zijn waarom CD&V, sp.a en Open Vld het project ‘Aen Den Hoorn’ in het leven 
hebben geroepen. Het oude gemeentehuis was bouwvallig, niet toegankelijk voor iedereen, … In de Zoutpot 
werden er foto’s gepubliceerd van onveilige situaties, lekkende daken, … om de inwoners ervan te overtuigen 
dat hun belastinggeld goed geïnvesteerd werd.

In de rand van de gemeenteraad

Lief leed...&

Eind mei werd tijdens de gemeente-
raad het project Ravelijn voorgesteld. 
Dit project omvat de bouw van 33 as-
sistentiewoningen, een woonzorg-
centrum, 34 gezinswoningen en een 
nieuw scoutslokaal.

De opwaardering van deze buurt in 
Zoutleeuw wordt ook door de N-VA 
positief onthaald. Toch hebben we en-
kele bedenkingen bij de hele opzet van 
het project.

Volgens de huidige meerderheid zou 
dit project een nuloperatie worden 
voor de stad. Als wakkere fractie heb-
ben we deze stelling in twijfel getrok-
ken en bij de voorstelling werd duide-
lijk dat we niet ten onrechte kritisch 
stonden tegenover deze uitspraak. 

Het project zou de stad uiteindelijk 
‘slechts’ 300 000 euro kosten. Dat geld 
dient om grond aan te kopen en bo-
men te rooien. De gronden worden 
dan ter beschikking gesteld van de 
projectontwikkelaar die de kosten 
van de bouw van het hele project op 
zich neemt. 

Op een geschatte kostprijs van 20 
miljoen euro is de investering van 
de stad te verantwoorden, doch van 
een nuloperatie spreken, lijkt ons een 
brug te ver. 

Volgens de meerderheid staan alle 
fracties achter dit project, ook de 
N-VA dus. Ze vergeten te vermelden 
dat wij enkel steunen indien het de 
gemeente niets kost.
 
Wat echt niet door de beugel kan is 
dat met enige ‘fierheid’ werd aange-
kondigd dat de huidige meerderheid 
(CD&V en Open Vld) al meer dan 
vier jaar lang haar schouders onder 
dit project zette en nu eindelijk de 
vruchten zal plukken. 

Vier jaar geleden zat Open Vld in de 
oppositie en toch werden zij op dat 
moment betrokken bij beleidsbeslis-
singen. 

Van een dubbele agenda gesproken. 
En de bedrogen partner sp.a, die 
laat begaan en stelt er zich geen vra-
gen bij.

LEEGSTAND ZAL TOENEMEN
Een ander punt om over na te den-
ken is toch wel het grote aanbod van 
nieuwbouw in Zoutleeuw. ‘Aen Den 
Hoorn’, de Walgang, de Dry Croonen 
en nu Ravelijn. Wij durven stellen dat 
de leegstand in Zoutleeuw eerder zal 
toenemen dan afnemen. 

Als commercieel centrum kan men 
Zoutleeuw moeilijk een hoogvlieger 
noemen. Als toeristisch centrum heb-
ben we dan wel wat te bieden, maar of 
je daarmee bewoners naar je stad lokt 
valt nog af te wachten. 

Het plattelandszicht komt met al die 
nieuwbouw zwaar onder druk te 

staan en voor de vei-
ligheid moet je ook 
niet in Zoutleeuw zijn 
als we de recente in-
brakenplaag in acht 
nemen. 

Vooral omdat er geen 
geld blijkt te zijn om 
de veiligheid te ga-
randeren.

Opwaardering of grootheidswaanzin?RAVELIJN

Michel 
Herremans

BORDENBLUES:
Onze gemeente heeft de laatste jaren beslist inspanningen geleverd om ons te voorzien van een goede 
bewegwijzering. Bedrijven, horeca, overheidsgebouwen, organisaties en sportclubs kregen een wegwijzer 
toegekend. 

De GPS mag dan tegenwoordig alomtegenwoordig 
zijn, een degelijk wijzen van de weg is en blijft toch 
handig voor onszelf en de bezoekers die onze ge-
meente aandoen. Een pluspunt dus, dat geven we 
graag toe. 

Dan is het wel spijtig dat, eens de borden geplaatst 
zijn, er toch zo weinig aandacht is voor opvolging, 
regelmatige controle en onderhoud. Wegwijzers en 
verkeersborden raken overgroeid en overwoekerd 
door struiken en bomen, na verloop van tijd zorgt 
groene aanslag er voor dat je niet meer kan zien wat 
de borden willen aangeven, zij wijzen de weg niet 
meer. 

Bij wegenwerken worden borden overplakt en na de 
werken blijft er nog weinig over van de belettering, 
ze hebben blijkbaar te straffe tape gebruikt. 

UV-straling zorgt er voor dat zelfs relatief nieuwe 
borden (te) snel verbleken. En natuurlijk, som-
migen onder ons vinden het ook nog nodig om 
borden te stelen, te overschilderen, te bescha-
digen en zelfs onder schot te nemen. 

Van de ‘3-Sluizenweg’ de “.... .luizenweg” 
maken is bovendien te voor de hand 
liggend om grappig te zijn, we kunnen 
daar niet mee lachen. 

Een gemeentelijk verkeersbeleid 
zou toch ook aandacht moeten 
hebben voor de verkeerssigna-
lisatie en bewegwijzering. 

En niet alleen nagaan of er voldoende zijn en zicht-
baar geplaatst, maar ook of er niet kan gesaneerd 
worden in de jungle aan borden die her en der ont-
staat en met zelfs opeenvolgende borden die mekaar 
tegenspreken of overbodig herhalen.

Ook de staat van de borden zou toch regelmatig mo-
gen nagegaan worden. Sommige borden zijn onlees-
baar geworden, wat ook de reden hiervoor moge zijn, 
anderen zijn beschadigd of verdraaid.

Een paar keer per jaar de ronde doen met emmer en 
spons, spade en schroevendraaier en de situatie zou 
er al veel beter op worden, zonder echte meerkosten 
voor de gemeente. 

Deze suggestie verdient misschien een plaats in het 
gemeentelijk verbeterplan, het zit hem inderdaad 
soms in de details. 

En als men dan toch doende is … misschien ook 
eens met zeepsop en spons over de zitbanken gaan 

zou ook geen slecht gedacht zijn. 

Nu staan ze er hier en daar toch erg vuil en 
besmeurd bij, in deze staat nodigen ze niet 

echt uit om even te verpozen en te genie-
ten van de prachtige stukjes natuur die 

onze gemeente ons en bezoekers te 
bieden heeft. 

En als er dan ook een vuilbak bij 
geplaatst wordt, nodigt dit ook 

uit om geen rotzooi meer in 
het rond te strooien. We kun-

nen er alleen maar beter op 
worden.



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

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

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:     /     /


