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V.U. Michel Boyen
Louis Claeslaan 14A
3440 Zoutleeuw

N-VA Zoutleeuw
van start!
Het ledenaantal van de N-VA
groeit, ook in Zoutleeuw. Daarom
beslisten we om een
N-VA-afdeling op te richten in
onze gemeente.
In november gingen we van start
met de eerste ledenvergaderingen
en de samenstelling van het
bestuur.
Maar wie is de
N-VA in
Zoutleeuw?
Op pagina 2 kan u al eens kort
kennismaken met het bestuur. Om
ons nog beter te leren kennen, zijn
we ook aanwezig op de
kerstmarkt in Zoutleeuw die
plaatsvindt op 10 en 11 december.
N-VA-Kamerlid
Theo Francken zal zondag
11 december aanwezig zijn
tussen 15 en 17 uur.
Wij hopen jullie daar
te mogen ontmoeten.

Iedereen burgemeester
N-VA Zoutleeuw is trots om haar eerste huis-aan-huisblad voor te stellen. In
deze editie maakt u alvast kennis met onze gemotiveerde bestuursploeg.
Omdat iedereen een mening heeft maar niet altijd wordt gehoord, organiseren wij de enquête
‘Iedereen Burgemeester’. N-VA Zoutleeuw wil
als nieuwe en jonge partij wel eens weten hoe u
aankijkt tegen onze gemeente in het algemeen en
het gevoerde beleid in het bijzonder.
Deze enquête gaat over de gevoelige thema’s:
willen we een nieuw administratief centrum of
zouden we niet beter investeren in fietspaden en
het onderhoud van onze wegen? Moet de ruimte
rond de Passant gebruikt worden voor sportterreinen of voor privé-initiatieven, enzovoort.
Wij hopen van u te weten te komen hoe tevreden
u bent over de aangeboden diensten en het gevoerde beleid en wat uw beleidsprioriteiten zijn.
U vindt deze enquête binnenin dit huis-aan-huisblad.
U kan het formulier ingevuld terugsturen, e-mailen of aan onze stand op de kerstmarkt op 10 en
11 december komen afgeven. Dan krijgt u van
ons gratis een gadget aangeboden en kan u kennismaken met het nieuwe N-VA-team in Zoutleeuw.
U kan de enquête ook online invullen op
www.n-va.be/zoutleeuw.
Uw mening telt!

Het bestuur van N-VA Zoutleeuw

We horen steeds vaker dat sommige groepen burgers ontevreden zijn over de mate van bestuur en de invloed die ze kunnen uitoefenen op de gemeentelijke politiek. Zij vinden dat zij niet gehoord worden of onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Het is een uitdaging om daar iets aan te doen. Maar die willen we met
nieuwe mensen en ideeën aangaan. We willen de burgers en het bestuur dichter bij elkaar brengen en zinvolle
projecten realiseren.
Er is duidelijk een nieuwe frisse wind nodig in Zoutleeuw. Die frisse wind kan de N-VA brengen. Het nieuwe
bestuur stelt zich alvast graag aan u voor.
IVO HUYPENS
Secretaris
• gedurende 15 jaar onderofficier in Doornik en
Aken
• nu servicemonteur
• wil samen met het N-VA-bestuur graag meebouwen aan een sterke eigen lijst voor N-VA Zoutleeuw. Hoopt de Leeuwenaars nog meer van
dienst te kunnen zijn en van Zoutleeuw terug een
stad te maken waar het goed is om te vertoeven.

MICHEL HERREMANS
Penningmeester
• geboren in 1963 in Leuven, opgegroeid in Tervuren
• werkt in de IT-sector in Brussel
• trotse vader van twee tieners
• het politiek onderbewustzijn is uitgegroeid tot een engagement. Denken, durven, doen … aan de zijlijn blijven staan is
niet langer een optie.

MICHEL BOYEN
Voorzitter
• geboren in 1968
• opgegroeid en nog steeds wonend in Halle Booienhoven
• vader van prachtige kinderen
• IT-consulent in het Tiense
• Wat voorheen een interesse was, is ondertussen uitgegroeid tot een
lokaal engagement op lokaal niveau. De grootste uitdaging vandaag is
onze afdeling uitbouwen zodat die op 14 oktober 2012 een stempel kan
drukken op het beleid in Zoutleeuw.

Schrijf mee aan ons verhaal
Eindelijk is het zover. Het meest oostelijke en meest pittoreske stadje van de provincie Vlaams-Brabant heeft een eigen N-VA-afdeling. Steeds meer Leeuwenaars
werden lid van de N-VA of willen zich actief inzetten voor de uitbouw van onze
partij. Daardoor klonk de roep om een eigen afdeling steeds luider.
Dit betekent dat we nu ook de Leeuwenaars een degelijk alternatief kunnen aanbieden. Het nieuwe bestuur staat voor een mooie maar grote uitdaging. Zij krijgen
de kans om de lokale afdeling verder uit te bouwen. Voor én door de meer dan
8 000 inwoners van Zoutleeuw.
Ook u bent welkom om mee te schrijven aan dit nieuwe verhaal. Word lid en deel
uw bekommernissen over Zoutleeuw en Vlaanderen met ons. De lokale N-VAploeg hoort het graag van u. Als apetrotse peter van deze nieuwe afdeling wens
ik u, met de N-VA in Zoutleeuw, een schitterende toekomst toe.
Theo Francken
Federaal parlementslid

U kan ons reeds volgen op
Facebook en via de website

www.n-va.be/zoutleeuw.

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”

PO:
AKKOORD-DI RU
AAK
EEN SLECHTE Z
INGEN
VOOR DE VLAM

7n
7n
7n

toe,
egdheden neemt
vo
be
n
va
g
in
er
pp
egdheidsDe versni
e, homogene bevo
ot
gr
n
re
ge
ei
w
en
ficiëntie blijft
want de Franstalig
deelstaten. De inef
de
ar
na
n
le
ve
he
pakketten over te
en.
en zal zelfs toenem
n BHV.
voor de splitsing va
ijs
pr
e
ar
zw
n
ee
t
verfransing
Vlaanderen betaal
n verbrusseld en de
de
or
w
en
nt
ee
em
De zes faciliteiteng
rd door.
d gaat onverminde
an
R
se
am
la
V
de
in
nog in plaats
ijgen de transfers
st
et
w
gs
in
er
ci
an
n
Met de nieuwe fin
eenschap krijgen ee
em
G
se
an
Fr
de
en
t Brussel
van te dalen. Wan
rmd tegen
ewest wordt besche
G
ls
aa
W
t
he
a,
tr
sloot geld ex
n de rekening.
ren is het kind va
de
an
la
V
.
es
rli
ve
eventueel
en nieuwe
stingen verhogen
la
be
s
ek
re
le
he
n
Di Rupo wil ee
belastingdruk.
al koploper inzake
nu
is
ë
gi
el
B
.
en
taksen invoer
ingen betalen.
ingen die de belast
m
la
V
de
al
or
vo
En het zijn
urele
nig echte, struct
ei
w
er
tt
bi
n
aa
st
s vraagt.
Daartegenover
wat Europa van on
ns
ta
ch
no
is
at
D
besparingen.

In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

/

Iedereen Burgemeester!
GROTE ZOUTLEEUWSE BEVRAGING

“Wat moet een gemeente als Zoutleeuw nu met een nieuw
administratief centrum”, ”Een bouwgrond is hier onbetaalbaar”,
“Nieuwbouwappartementen en er is al zoveel leegstand”,
”We moeten wel naar Sint -Truiden, Landen of Tienen hier is
niets te doen”, ”Het is nergens anders mooier wonen dan hier”,
Alles draait om eigenbelang en de rest telt niet mee”, …

Beste inwoner van Zoutleeuw, Iedereen heeft een mening. Alleen
wordt die niet altijd gehoord. N-VA Zoutleeuw wil als nieuwe en
jonge partij wel eens weten hoe u aankijkt tegen onze gemeente
en het gevoerde beleid in het bijzonder.
Vandaar deze bevraging over de gevoelige thema’s: willen we
een nieuwe administratief centrum of moeten we niet beter
investeren in fietspaden of onderhoud van wegen? Moet de
ruimte rond de Passant gebruikt worden voor sportterreinen of
voor privé initiatieven, Etc…
Wij hopen van u te weten te komen hoe tevreden u bent over de
aangeboden diensten, het gevoerde beleid en wat Uw beleidsprioriteiten zijn.
Wij maken het u gemakkelijk. U kan het formulier ingevuld terug
sturen, mailen of aan onze stand komen afgeven op de
kerstmarkt op 10 en 11 december. Dan krijgt u van ons gratis een
gadget aangeboden en kan u kennis maken met het nieuwe
N-VA-team in Zoutleeuw.
U kan de enquête ook online invullen op

www.n-va.be/zoutleeuw.

UW MENING TELT!
E-mail: zoutleeuw@n-va.be
Post: Louis claeslaan 14A - 3440 Halle Booienhoven
Orsmaalstraat 21 - 3440 Helen
Asbroekstraat 26 - 3440 Halle Booienhoven
Online: www.n-va.be/zoutleeuw

GEGEVENS BEVRAAGDE
Kruis aan met een X
Woonplaats
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Budingen
Dormaal
Halle Booienhoven
Helen-Bos
Zoutleeuw

Leeftijd

n
n
n
n
n
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< 25jaar
26-35
36-45
46-55
56-65
> 65 jaar

Geslacht n Vrouw
n Man

In onderstaande tabellen kan u aankruisen hoe tevreden u bent over de gemeentelijke diensten met een score van 1 tot 5
0: Geen mening
1: Ontevreden
2: Eerder ontevreden
3: Neutraal
4: Eerder Tevreden
5: Tevreden

1. TEVREDENHEID GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN COMMUNICATIE
DIENSTEN
Dienstverlening administratief centrum (bv. openingsuren, vriendelijkheid, …)
Dienstverlening gemeentelijke bibliotheek
Dienstverlening OCMW Zoutleeuw
Toegankelijkheid politiediensten /wijkagent
Toegankelijkheid stadswerkhuis
Gebruik E-Loket
Toegankelijkheid containerpark /glasbollen en kledingcontainers

0

1

2

3

4

5

COMMUNICATIE
Gemeentelijke Website
Gemeentelijke nieuwsbrief
Onthaalbeleid nieuwe inwoners

0

1

2

3

4

5

ALGEMEEN
De huidige politieke coalitie
Bereikbaarheid van burgemeester en schepenen
Het algemene imago van Zoutleeuw
De geloofwaardigheid van de huidige beleidsmakers
Eventuele opmerkingen:

0

1

2

3

4

5

VERKEER EN MOBILITEIT
Algemene verkeersveiligheid en signalisatie
Verkeersbeleid rond scholen en pleinen
Aanbod openbaar vervoer (bussen, belbus)
Controles op snelheid, fout parkeren , … overdag
Controles op snelheid, fout parkeren, … avond en nacht
Politie aanwezigheid overdag
Politie aanwezigheid avond en nacht
Verkeersdrukte in woonkernen (bv. Grote Markt Zoutleeuw, Kapelstraat, ...)

0

1

2

3

4

5

JEUGD EN VERENIGINGSBELEID
Gemeentelijke ondersteuning plaatselijke verenigingen
Aanbod accommodatie en lokalen voor verenigingen
Gemeentelijke speelpleinwerking 12- tot 16-jarigen

0

1

2

3

4

5

2. TEVREDENHEID GEMEENTELIJKE BELEID

AANBLIK EN ONDERHOUD GEMEENTE
Onderhoud waterlopen en plantsoenen
Onderhoud begraafplaatsen
Onderhoud fietspaden
Heraanleg “Budingenweg”
Aanleg wegversmallingen en drempels (inrichting, effectiviteit, …)
Sneeuwvrij houden van wegen en fietspaden

0

1

2

3

4

5

CULTUUR, TOERISME EN FEESTELIJKHEDEN
Gemeentelijk cultuurbeleid
Bescherming historisch erfgoed
Herstel/onderhoud van wandelpaden en buurtwegen
Ondersteuning lokale tradities en feestelijkheden
Ondersteuning kleinschalige verblijfsaccommodaties en horeca

0

1

2

3

4

5

RUIMTELIJKE ORDENING EN HUISVESTING
Gemeentelijk ruimtelijk beleid
Ondersteuning ambachtelijke zonevreemde bedrijven
(kleine aannemers, winkels, horeca)
Beschikbaarheid betaalbare woningen en bouwgronden
Beschikbare parkings en parkings voor mindervaliden

0

1

2

3

4

5

LEEFMILIEU
Behoud openbare ruimte
Gemeentelijk natuurbeleid en beleid inzake duurzame ontwikkeling
Collectieve waterzuivering
Bestrijding sluikstorten en zwerfvuil aanwezigheid Glasbollen/
kledingcontainer/vuilbakken

0

1

2

3

4

5

LANDBOUW
Ondersteuning familiale landbouw
Ondersteuning biologische landbouw
Aanpak erosiebestrijding
Eventuele opmerkingen:

0

1

2

3

4

5

3. TOEKOMSTIGE BELEIDSPRIORITEITEN EN INVESTERINGEN.
1: Ontevreden
2: Eerder ontevreden
3: Geen mening
4: Eerder Tevreden
5: Tevreden
Kruis tevens aan of de investering noodzakelijk is in Zoutleeuw. maw kan dit geld beter geïnvesteerd worden.
SPORTBELEID
Aanleg van een Zweedse piste( looppiste met een zachte ondergrond)
Aanleg atletiekpiste
Samenwerking met zwembaden in naburige gemeente (tarieven)

Ja

Nee

1

2

3

4

5

SOCIAAL EN WOONBELEID
Buitenschoolse opvang
Meer sociale woningen
Betaalbare woningen voor jonge gezinnen en senioren
Aansnijden woonuitbreidingsgebieden

Ja

Nee

1

2

3

4

5

JEUGD EN CULTUUR
Gemeentelijke ondersteuning jeugdhuis
Uitbouw gemeentelijke speelpleinwerking
Uitbouw jeugdverenigingen(scouts, chiro)
Jeugdbeleid 12 tot 16 jarige
Uitbouw speelpleinen met speeltoestellen
Fuifzaal

Ja

Nee

1

2

3

4

5

ALGEMEEN
Nieuw administratief centrum (centrum Zoutleeuw)
Nieuw rusthuis met 50 tal service flats (centrum Zoutleeuw)
(Her)aanleg fietspaden (rond scholen, plaatsen waar veel fietsers passeren)
verbreden, zonder bulten en gaten
Aanleg verkeersremmers
Parkeergelegenheden
Onderhoud wegen
Eventuele opmerkingen:

Ja

Nee

1

2

3

4

5

4. GEMEENTELIJK BELEID DICHTBIJ.

Waar kan / moet het beleid worden bijgestuurd in uw onmiddellijke omgeving, straat of wijk?

Heeft u specifieke vragen /suggesties met betrekking tot uw directe omgeving ?

Als u graag actief op de voorgrond of achtergrond wil meewerken en denken laat dan hier uw adres achter of stuur een
mailtje aan zoutleeuw@n-va.be.
De resultaten zullen bekend gemaakt worden via het volgende huis-aan-huisblad en op onze website:

www.n-va.be/zoutleeuw

