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“Een innovatief afval-
beleid geeft onze stad 
een mooier uitzicht.” 

Michel Herremans,  
voorzitter N-VA Zoutleeuw

Uw mening is  
belangrijk

Spreekt N-VA 
Zoutleeuw u aan 
en denkt u een 
steentje te kunnen bijdragen aan 
ons project? Vervoeg dan onze 
enthousiaste groep. 
Samen voor verandering!

Meer informatie op  
www.n-va.be/zoutleeuw

Nieuwjaarsdrink 
met Ben Weyts 

2 februari 2018 
vanaf 19.30 uur 
Zaal De Kring

Samen met de N-VA-afdelingen uit 
onze buurgemeenten nodigen we 
u van harte uit op onze nieuw-
jaarsdrink. Gastspreker is niemand 
minder dan minister van Mobiliteit 
en Dierenwelzijn Ben Weyts. Het 
wordt een interessante avond met 
een hapje en een drankje.

N-VA pleit voor beter afvalbeleid
Iedereen weet dat ons milieu het zwaar te verduren heeft. We pro-
duceren met z’n allen bergen afval en de verwerking daarvan wordt 
steeds moeilijker. Nochtans doen onze regeringen veel inspanningen 
om ieder van ons bewust te maken van het probleem. “Ook gemeente- 
besturen kunnen hun steentje bijdragen”, zegt Michel Herremans, 
voorzitter van N-VA Zoutleeuw.

Zo doet het gemeentebestuur inspan-
ningen om het afval selectief op te 
halen, de straten proper te houden en de 
groene omgeving niet te laten vervuilen. 
Gemakkelijk is dat niet, maar wij gelo-
ven dat er een aanzienlijke vooruitgang 
geboekt kan worden in het milieu- en 
afvalbeleid. 

Grotere milieubewustwording 
nodig
Daarvoor moeten we wel enkele ac-
centen verleggen. De huidige meerder-
heid investeert te weinig in alternatief 
afvalbeheer. Een ander afvalbeheer zorgt 
voor een grotere milieubewustwording. 
Zo kan er veel bespaard worden op bij-
voorbeeld het opkuisen van sluikstort. 
Deze meerderheid geeft liever veel geld 
uit aan opkuis en doet veel te weinig aan 
preventie. 

Efficiënter afvalbeleid door 
schaalvergroting
“Investeren in een milieu- en afvalbeleid 
geeft de stad een mooier uitzicht”, zegt 
Michel Herremans. “Het samenvoegen 

van de containerparken van Zoutleeuw 
en Linter is een stap in de goede rich-
ting. Door schaalvergroting kan het 
beleid een stuk efficiënter en goedkoper. 
Hopelijk kan het containerpark door 
deze maatregel ook vaker open zijn.”

N-VA Zoutleeuw maakt ook van dit the-
ma een hoofddoel volgend jaar. “Deze 
stad schreeuwt om een goed afvalbeleid. 
Er moet niet alleen innovatief gedacht, 
maar ook gehandeld worden”, besluit 
Michel.

Eenvoudige maatregelen voor een 
beter afvalbeleid

  Geef mensen een aantal gratis toe-
gangsbeurten tot het containerpark. 
Dat lijkt duur, maar als iedereen zijn 
afval gesorteerd naar het container-
park kan brengen, is er minder sluik-
stort. 
  Voorzie centrale afvalcontainers. Zo 
wordt het afval gecentraliseerd en 
moet de vuilkar niet in alle straten 
passeren.

N-VA Zoutleeuw wenst u een fijn 2018!
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  Tamara Smeesters, 
OCMW-raadslid

OCMW en stad keuren overeenkomst over samenwerking goed
Om onze inwoners de nodige zorg, hulp en ondersteuning zo efficiënt en kwalitatief mogelijk aan te kunnen 
bieden, is het belangrijk dat de diensten van het stadsbestuur en die van het OCMW onderling nauwer gaan 
samenwerken. Om deze samenwerking tot stand te kunnen laten komen, is het uiteraard noodzakelijk dat er 
tussen beide partijen een duidelijke overeenkomst wordt goedgekeurd.

In die overeenkomst moet duidelijk aangegeven worden 
welke taken, ondersteuning ... door beide managementteams 
uitgevoerd dienen te worden, maar ook de financiële kant moet 
uitgeklaard worden. 

Dit alles zal samen met externe consultants verder worden 
uitgewerkt, zodat er duidelijkheid komt over welke dienst voor 
welke ondersteuning kan instaan. Maar het allerbelangrijkste 
in dit hele verhaal is uiteraard de samenwerking tussen de beide 
teams.

Ondertussen werd deze overeenkomst zowel op de OCMW-raad 
als op de gemeenteraad goedgekeurd. Begin november werden 
de bakens voor deze samenwerking uitgezet.

We kijken alvast uit naar februari 2018.  
Dan zullen beide managementteams  
hun concrete voorstellen presenteren.

Werken aan de Leenhaag: geen 
overleg met buurgemeenten
Dat de inwoners 
van Budingen 
veel last hebben 
van de werken, 
is al geweten. 
Maar de onvrede 
over de werken 
deint uit over de 
gemeentegrenzen 
heen.

Heel wat zwaar verkeer wordt 
omgeleid via Geetbets, en daar 
zijn de inwoners van die gemeente 
niet blij mee. Johan Guldix van 
N-VA Geetbets vroeg daarom aan 
het gemeentebestuur hoe vaak er 
overlegd werd met Zoutleeuw en 
Herk-de-Stad over de werken in 
Budingen en Rummen.

Het antwoord van het bestuur 
was al even duidelijk: “Voor 
de werken in Budingen heeft 
de stad Zoutleeuw (nog) geen 
overleg gepleegd met de dienst 
grondgebiedszaken van de 
gemeente Geetbets.”

Lakse houding van gemeente-
bestuur Zoutleeuw
Het toont nog maar eens aan 
dat deze meerderheid lak heeft 
aan hoffelijkheid. Niet alleen 
ten opzichte van haar eigen 
burgers, ook de inwoners van 
buurgemeentes moeten boeten voor 
de laksheid waarmee deze werken 
opgevolgd worden.

Informatie en overleg blijken meer 
dan ooit sleutelwoorden om een 
vlotte samenwerking tussen alle 
partijen tot stand te brengen. Hier 
schiet dit gemeentebestuur duidelijk 
tekort.

Wist je dat ...
   het plaatsen van verkeersborden in 

Zoutleeuw een huzarenstukje is? In 
juni werd de vraag van de N-VA om 
verkeersborden in Helen aan te brengen 
goedgekeurd, maar tot op heden is daar 
nog geen gevolg aan gegeven. Borden 
waar geen beslissing over werd genomen 
in de gemeenteraad, kunnen dan weer wel 
snel geplaatst worden.

   onze stadsdichter Bénédicte Lemmelijn 
genomineerd werd voor de prijs van 
‘religieus boek 2017’? Het boek heet ‘Mijn 
geloof als bijbelwetenschapper. Een broos 
en eerlijk antwoord’.

   inbraken en diefstallen een plaag blijven in 
Zoutleeuw? De laatste weken werd mede 
door de vroeg invallende duisternis weer 
her en der ingebroken. Waakzaamheid en 
alertheid kunnen veel schade voorkomen.

   in oktober de nieuwe kindergemeenteraad 
werd geïnstalleerd? Tristan Weenen 
is de nieuwe kinderburgemeester. 
Angelina Reggio, Zita Lox, 
Laurentien Mertens en Mattis 
Motmans vervolledigen het 
schepencollege. Proficiat!

N-VA Zoutleeuw wenst  
u een prettige Kerst!
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N-VA-afdelingen stellen gedeelde visie op mobiliteit voor
30 N-VA-afdelingen van Oost-Brabant hebben hun krachten gebundeld. Onder impuls van het arrondisse-
menteel bestuur Leuven en onder het goedkeurend oog van minister van Mobiliteit Ben Weyts stelden ze 
hun gedeelde visie op mobiliteit voor. De drie speerpunten die de N-VA naar voor schuift zijn de uitbouw van 
gemeenschappelijke vrachtroutes, één mobiliteitsapp en een intergemeentelijk fietsbeleid.

Gemeenschappelijke vrachtroutes

Het doorgaand vrachtverkeer moet ont-
moedigd worden om via de dorpskernen te 
rijden. Door samen te werken met ver-
schillende gemeenten kunnen vrachtroutes 
uitgetekend worden die de overlast tot 
een minimum herleiden. De kmo-zones 
en de centra moeten bevoorraad worden, 
maar over de gemeentegrenzen heen kan 
hiervoor de meest geschikte route bepaald 
worden.

Eén mobiliteitsapp
Met behulp van een app kan de burger zelf 
zijn verplaatsing organiseren op de meest 
comfortabele en tijdbesparende manier. 
Hij kan daarvoor gebruikmaken van een 

combinatie van verschillende vormen van 
vervoer. Dit systeem wordt al getest in het 
Gentse. De N-VA wil dit ook uitrollen naar 
onze regio.

Intergemeentelijk fietsbeleid
Het gebeurt te vaak dat een gemeente een 
fietspad aanlegt dat abrupt eindigt aan de 
gemeentegrens. De N-VA zal tijdens de 
volgende bestuursperiode prioriteit geven 
aan de uitrol van een fietsnetwerk over de 
gemeenten heen. Vooral de fietsroutes van 
en naar scholen moeten onze aandacht 

krijgen. De schoolroutekaart, gemaakt 
voor en door leerlingen, is een van de 
hoofddoelen.

Liejef en Leed - lezersrubriek 
Geslaagd dorpsfeest in Helen
Vele jaren heeft het geduurd, maar dankzij enkele 
enthousiastelingen werd er weer een waar dorpsfeest 
georganiseerd in Helen. Ongeveer 160 Helenaars 
zochten zich door de zon een weg naar het afgesloten 
stuk Jan Van Helustraat in Helen. Een springkasteel, 
een foodtruck, veel volk, een drankenstand en oude 
volksspelen. Het Helens dorpsfeest was herboren.

Een mooi initiatief was de collage van de drie straten van Helen 
waarop een foto hing van alle huizen. De aanwezige bewoners 
konden er hun naam bijschrijven en zo weet iedereen wie waar 
woont. Goed gevonden en een aangename manier om kennis te 
maken met de buurt.

Maar ook vele ‘oud’-inwoners waren van de partij. Aan 
herinneringen en anekdotes geen gebrek. Het Helens dorpsfeest 
was geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.

Jammer dat niemand van het schepencollege poolshoogte kwam 
nemen en kwam vaststellen dat buurtfeesten die niet gelinkt zijn 
aan politiek ook een reden van bestaan hebben.

  N-VA pleit voor busverbinding met Landen
Ook vanuit de kleine deelgemeenten moeten de inwoners niet alleen in Tienen en  
Sint-Truiden geraken, maar ook in Landen. Landen neemt meer en meer een centrale  
rol op zich voor onze streek. We moeten er dan ook geraken met het openbaar vervoer.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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