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Michel Boyen trekt N-VA-lijst
N-VA Zoutleeuw komt in oktober met sterke, gemotiveerde kandidaten
naar u. Graag stellen we onze twee kopstukken aan u voor.
Lijsttrekker wordt Michel Boyen. Als gemeenteraadslid heeft Michel zes jaar lang
constructief gewerkt om de gemeenteraad een andere invulling te geven. Slaafs luisteren
en goedkeuren was niet aan ons besteed. Overleggen, ogen openen en een kritische
noot plaatsen werd nu een deel van de gemeenteraad. Goedkeuren wat goedgekeurd
moet worden, maar hard zijn voor verkeerde beslissingen.
Als tweede op de lijst komt Tamara Smeesters. Zij is een gewaardeerd OCMW-raadslid
en haar inbreng voor de raad wordt op prijs gesteld. Ondanks haar recente instap in
deze raad, heeft zij al veel kennis opgebouwd. Die zal haar goed van pas komen in het
dossier voor een toekomstige samenwerking tussen het OCMW en de stad. Met haar
inzet wil ze dat project mee doen slagen.

Lijsttrekker Michel Boyen en
plaats twee Tamara Smeesters.

Veilig thuis in een warm en welvarend Zoutleeuw
Beste Zoutleeuwenaar,

Vooruitgang … Alles gaat sneller, beter, mooier. En wij moeten mee! Nochtans is de evolutie die sommige mensen in hun gedachten
hebben niet altijd een verbetering. Het kan niet dat alles toegelaten moet worden, omdat de maatschappij dat vraagt. Heimwee naar
vroeger hoeft niet, maar af en toe stilstaan bij onze levensstijl van enkele decennia geleden, kan soms verhelderend werken.

Onze eigen waarden staan op het spel

“Vroeger was alles beter.” We horen het onze grootouders graag zeggen. Sappige verhalen uit de goede oude tijd. We lachen ermee,
maar misschien moeten we er even bij stilstaan en er lessen uit trekken. De vooruitgang is inderdaad niet te stoppen en dat is goed
ook, maar ten koste van wat? Mensen vervreemden van elkaar, we kennen amper onze buren nog en dit resulteert in vereenzaming.
Onze waarden van Vlamingen die veel plezier maken, van het leven genieten en graag eens stevig ‘op de lappen gaan’ met vrienden,
wat blijft daarvan over?

Tijd om het roer om te gooien

Wij gaan resoluut voor een warme samenleving. Een samenspel van jong en oud, waar iedereen zich in kan vinden
en waar mogelijkheden zijn om elkaar te leren kennen. Buurtfeesten, rommelmarkten, bejaardenwandelingen, fuiven, kaartavonden, …: ideeën genoeg. Als gemeente moeten wij ervoor zorgen dat dergelijke initiatieven gesteund
worden en mogelijkheden bieden om ze uit te werken.
Niemand mag zich eenzaam voelen in een warm Zoutleeuw. N-VA Zoutleeuw maakt hiervan een speerpunt
tijdens de verkiezingen. Geef daarom op 14 oktober de N-VA de kans om Zoutleeuw mee te besturen.
We rekenen op u, u kan rekenen op ons.
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
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Wie herinnert zich nog de Fabeltjeskrant?
… want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensenwensen …
Om het belang van onze huisdieren in de verf te kunnen zetten, wijdt N-VA Zoutleeuw een volledig verkiezingspunt aan
dierenwelzijn. Onze aandacht richt zich op de eerste plaats op het dierenleed en de gezelschapsdieren. Wij zullen en willen
graag hulp bieden daar waar dat nodig is en tevens opkomen voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Dierenwelzijn
ligt ons na aan het hart en verdient onze volle aandacht.

Troost en vriendschap

De liefde voor een huisdier biedt vaak een houvast aan mensen die in eenzaamheid vertoeven of het moeilijk hebben om elke
maand de eindjes aan elkaar te knopen. Om deze mensen te kunnen helpen, opteren wij voor een aantal zaken, zoals:
 Het oprichten van een voedselbank voor huisdieren (hond, kat, …).
 Het maken van afspraken met het dierenasiel en de opvangcentra, met als doel het

kunnen raadplegen van dierenartsen en het laten uitvoeren van bepaalde kleine
medische ingrepen (sterilisatie) aan sociaal betaalbare prijzen.

 Het eventueel kunnen meenemen, daar waar het kan, van zijn of haar troeteldier bij de

verhuis naar een verzorgingsinstelling. Het bieden van wederzijdse troost en vriendschap vergemakkelijkt het welzijn van dier en mens.

Verwaarlozing: de dieren treft geen schuld

Dierenwelzijn vergt soms grote inspanningen en een groot verantwoordelijkheidsbesef. Dieren zijn kwetsbaar en kunnen zich
niet verweren tegen malafide personen en dreigen ook de eerste slachtoffers te zijn bij mensen die het soms persoonlijk heel
moeilijk krijgen. Aan buurtbewoners wordt gevraagd, anoniem voor degenen die het wensen, om verwaarlozing van dieren
te melden. Iedere melding van verwaarlozing moet opgevolgd worden door de bevoegde instanties. De overheid en politie
moeten hierin de nodige verantwoordelijkheid nemen.
Meer over onze aanpak voor het algemeen dierenwelzijn vindt u op onze website www.n-va.be/zoutleeuw

Wist je dat …

verdoken belastingen ‘normaal’ zijn voor deze meerderheid?

Bij verbouwingen of nieuwbouw in het centrum wordt gecontroleerd of er een autostaanplaats voorzien wordt. Indien niet,
moet er een belasting betaald worden. Wij vinden dat deze eis moet worden opgenomen in de omgevingsvergunning, zodat
eigenaars van panden waar er geen mogelijkheid is om in een staanplaats te voorzien, niet gestraft worden.

de informatiebrochure van Zoutleeuw die terug te vinden is op de website van de stad, serieus gedateerd is?

Deze brochure dateert uit 2013 en verwijst nog naar tal van verlopen feiten en plaatsen. Zo is in deze brochure Jos Ceyssen nog
burgemeester, Roger Mertens schepen en bevindt de toeristische dienst zich nog in het oude stadhuis. Mensen die via deze weg
Zoutleeuw willen leren kennen, worden op het verkeerde been gezet. Gelukkig is de website zelf wel up-to-date en vind je daar
de correcte informatie.

de ondergrondse glascontainers in Budingen een sluikstortplaats dreigen te worden?

In overleg met de intercommunales werd beslist ondergrondse containers te plaatsen
om glas in te zamelen. Een initiatief dat wij toejuichen en zeker een meerwaarde voor de
omgeving heeft. Maar niet alle bewoners gaan even bewust om met afval. Glas dat niet
bestemd is voor de glascontainers moet bij het restafval gesorteerd worden en niet
gedumpt naast de glascontainers.

zoutleeuw@n-va.be
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Milieu: meer dan groen
N-VA Zoutleeuw heeft enkele bezwaren bij bepaalde
maatregelen met betrekking tot het milieu-, afvalen energiebeleid:
 Het opruimen van sluikafval langs wandel-

paden, wegen en op openbare plaatsen vergt een
groot deel van de financiële middelen van de
stad Zoutleeuw. Wij zijn van het principe dat de
vervuiler betaalt en moedwillige sluikstorters
en recidivisten hard moeten worden aangepakt.
 Infrastructuurwerken dienen nauwlettend in de
gaten gehouden te worden en accuraat aangepakt. Men moet te allen tijde vermijden dat er
door werken wateroverlast ontstaat. Preventieve
maatregelen en een goede voorbereiding van de
werken zouden voor de buurtbewoners een hele
geruststelling kunnen betekenen.
 Het energiebeleid (hernieuwbare energie) moet
alle maatregelen omvatten die een langetermijnvisie mogelijk maakt. Het stimuleren van
energiebesparende maatregelen (dakisolatie,
hoogrendementsglas) en het nemen van energieopwekkende maatregelen (zonnepanelen op
openbare gebouwen) dragen bij tot een duurzaam energiebeleid, een daling van de energiefactuur en de klimaatdoelstelling.

Sluikstorten streng aanpakken
Mogelijk is het voor sommigen een druppel op een hete plaat,
maar voor N-VA Zoutleeuw is het dumpen van afval de druppel die de emmer doet overlopen. Milieu en natuur liggen ons
nauw aan het hart en wij zijn van mening dat ze eveneens alle
aandacht verdienen.
Als we de mensen kunnen overtuigen van het nut om hun gesorteerde afval naar het containerpark te brengen in plaats van het
te dumpen, dan zijn we al een eind op de goede weg. Een propere
omgeving verlaagt sowieso de intentie om afval te dumpen en
het niet dumpen draagt bij aan een propere, gezellige omgeving.

Strenge aanpak voor grotere bewustwording

De bouw van een nieuw en gedeeld containerpark zal volgens
ons kostenbesparend en milieuvriendelijker zijn. Het harder
aanpakken van sluikstorten zal ook bijdragen tot een grotere
bewustwording. Gezien het kostenbesparende en milieuvriendelijke effect, ontstaat de mogelijkheid om met de hiermee
gepaard gaande vrijgekomen middelen de inwoners te belonen
door middel van
het gratis afleveren
van een hoeveelheid
gesorteerd afval.
Belangrijk is ook de
bereikbaarheid van
het containerpark:
we moeten vermijden dat mensen
sluipwegen nemen.

Wateroverlast vermijden
Wateroverlast na hevige stortbuien … Niemand wil ermee geconfronteerd worden.
Preventie is dan ook onontbeerlijk. Dat kan door:
 Landbouwmaatregelen waardoor het veld zo bewerkt wordt dat water onmiddellijk wordt afgevoerd bij mogelijke wateroverlast.
 Het installeren van een permanentiedienst in alle deelgemeenten met vrijwilligers
die bij hoogdringendheid kunnen helpen.

Inzetten op energie-efficiëntie
Om de uitstoot van de meest vervuilende en energieverslindende middelen naar beneden te halen, moeten we inzetten op energie-efficiëntie. Dat is niet alleen goed voor het
klimaat, maar zorgt ook voor een daling van onze energiefactuur. Het opstellen van een
kosten-batenanalyse moet duidelijk maken waar de nodige energie-efficiënte middelen aangewend kunnen worden. Dakisolatie, hoogrendementsglas, spouwmuurisolatie,
zonnepanelen, windturbines en het verwarmen met aardgas zijn enkele voorbeelden van
energie-efficiënte middelen.
De aansluiting op het aardgasnet geniet volgens ons de voorkeur als grondstoftoevoer
voor verwarmingsinstallaties. De stad Zoutleeuw en de intercommunales moeten ervoor zorgen dat het aardgasnetwerk zo snel
mogelijk uitgebreid wordt. Milieu is iets dat ons allen aanbelangt en de nodige aandacht vereist.

Veilig thuis in een welvarend Zoutleeuw

www.n-va.be/zoutleeuw

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant
Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest,
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy
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Tel.:
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Geboortedatum:

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