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

Tijd voor
verandering
Na een periode van ‘voorlopig bewind’
hield onze afdeling op 17 februari bestuursverkiezingen. Meer over het
nieuwe bestuur van N-VA Zoutleeuw
verneemt u verderop in deze folder. We
wensen de nieuwe bestuursleden succes
toe met hun opdracht.
Ondertussen staat de tijd niet stil. N-VA
Zoutleeuw is klaar om op een constructieve, rechtlijnige doch kritische wijze
mee te bouwen aan een nieuw Zoutleeuw.
Sinds de nieuwe start eind 2011 is het
ledenaantal fors gestegen. Ook nationaal
is deze trend zichtbaar. Hieruit kunnen
we besluiten dat de Leeuwenaar N-VA
Zoutleeuw reeds in zijn hart draagt. Heel
wat Leeuwenaars vinden het hoog tijd
dat er een nieuwe wind waait door onze
ingedommelde stad. De tijd voor verandering, vernieuwing en verruiming is
aangebroken.

Agenda
BBQ OP 9 JUNI 2012
Inschrijven kan bij de
bestuursleden of via
zoutleeuw@n-va.be.

DE KRACHT VAN VERANDERING

N-VA Zoutleeuw is er klaar voor ...
Op 14 oktober beslist u mee wie onze stad de komende zes jaar zal besturen.
Durven veranderen vraagt moed, maar daartegenover staat dan wel een transparant beleid voor een hechtere samenleving.
Het is onze wens om de Leeuwenaar dichter bij het beleid te betrekken. Wie van jullie wenst niet gehoord te worden? Daarom telt bij ons vooral de stem van de Dorpsstraat.
MODERNE GEMEENSCHAPSVORMING
N-VA Zoutleeuw streeft naar welvaart en sociaal welzijn voor alle inwoners. Een stad
die zorg draagt voor de hechtheid van onze samenleving en waakt over de publieke
waarden en normen. Een stad die haar inwoners inspraakrecht geeft, die de burger
vooruit helpt en een transparant beleid voert. Tegenover de groeiende individualisering, apathie en vereenzaming willen wij een moderne gemeenschapsvorming
plaatsen. Daar waar mensen in een positieve en open sfeer hun eigenheid kunnen
beleven, versterkt het gevoel van solidariteit.
VEILIGHEIDSPROBLEEM
Wij erkennen ook dat er op tal van plaatsen een veiligheidsprobleem bestaat. Ook de
gemeente kan daarin een rol spelen, door de ‘kleine criminaliteit’ efficiënt aan te pakken, zoals sluikstorten, verkeersovertredingen, amokmakers, foutparkeren op fietspaden, … Een doeltreffend preventiebeleid is hier een van groot belang.
BUITENSPORIG BELEID
Dure prestigeprojecten zoals “Aen den Hoorn“ (3 250 000 euro) , de ‘nieuwe’
monumentale pomp op de grote markt (32 500 euro) en de fietsbrug in Dormaal
(150 000 euro) zijn voorbeelden van een buitensporig beleid, dat weinig maatschappelijke steun draagt. In tijden van crisis dient men projecten met grote zorg en verantwoordelijkheidszin te plannen, en ervoor te zorgen dat ze de burger daadwerkelijk
ten goede komen.
MOED
Om dit te verwezenlijken moeten we de moed hebben om noodzakelijke, maar misschien ook minder populaire standpunten in te nemen. Aan allen die daadwerkelijk
onze stad nieuw leven willen inblazen en dingen wensen zien te veranderen, vragen
we uw uitdrukkelijke steun. Laten we allen ons Zoutleeuw een nieuwe toekomst
geven en de stad opnieuw bruisend, veilig, groen en florerend maken.

QUIZ OP 06 JULI 2012.
Parochiaal centrum Melveren

Het bestuur en de speerpunten
van N-VA Zoutleeuw
Zittend van link naar rechts:
Annick Vanacken, Philip Van den Bossche,
Michel Herremans, Daphne Heusdens.
Staand van links naar rechts: Michel Boyen,
Rudi Mathijs, Wouter Hermans, Ivo Huypens.

Wij maken graag van deze gelegenheid
gebruik om onze speerpunten voor de
komende periode toe te lichten. N-VA Zoutleeuw kiest voor rechtlijnigheid en transparantie omdat het nodig is. Zoutleeuw is een
stad die heeft stilgestaan terwijl de wereld
veranderde. Een stad die belangrijke beslissingen te lang voor zich heeft uitgeschoven
en nu schreeuwt om verandering.
‘JA!’
Wij durven te kiezen en zetten ons daarmee
af tegen het grijze gemiddelde en de huidige
politiek van stilstand of zelfs achteruitgang.
Wij staan voor een goed alternatief met een
eigen verkiezingsprogramma. Een programma waarmee wij volmondig ‘ja’ zeggen
tegen de uitdagingen en kansen van morgen.
KRACHT VAN LOKAAL BESTUUR
Het verkiezingsprogramma van N-VA Zoutleeuw willen we samen met u realiseren, voor, tijdens en na de verkiezingen. N-VA Zoutleeuw vertrouwt op de kracht van het lokaal bestuur. Een sterk lokaal bestuur vraagt ook om vernieuwing en gemotiveerde functionarissen, met heldere verantwoordelijkheden en bijpassende middelen met meer
inspraak en verantwoording van de gekozen bestuurders.
Wij zijn er klaar voor!
U vindt ons volledige programma terug vinden op onze website. http://zoutleeuw.n-va.be/programma.

Iedereen burgemeester: de resultaten
In ons huis-aan-huisblad van november 2011 kon u
onze enquête ‘iedereen burgemeester’ invullen.
Hierin vroegen we u: ’Wat zou u doen als u één dag
burgemeester zou zijn’. Maar we vroegen nog veel
meer …
De resultaten van deze bevraging werden gebruikt bij de
samenstelling van ons verkiezingsprogramma. De
meeste opvallende cijfers geven we u nu al mee.
GELOOFWAARDIGHEID IS ZOEK
Opmerkelijk: De geloofwaardigheid en het vertrouwen
in de huidige politieke coalitie is zoek. Criminaliteit en
veiligheid zijn twee thema’s die de mensen nauw aan het
hart liggen. Het resultaat liegt er niet om: het verkeersbeleid, snelheidscontroles en de aanwezigheid van

blauw op straat scoren een onvoldoende. De dienstverlening en de bibliotheek scoren goed.
NIEUWE GEMEENTEHUIS AFGEWEZEN
Als laatste deel werd gevraagd welk beleid er gevoerd
zou moeten worden en welke investeringen er noodzakelijk zijn. Ook hier een opmerkelijke uitschieter die een
score haalde van meer dan 90 procent: Het nieuwe gemeentehuis’ Aen den Hoorn’ werd bijna unaniem afgewezen. Niemand ziet hier het nut van in, zeker niet in
een tijd van een slecht financieel klimaat, een lege stadskas en andere prioriteiten, zoals het onderhoud aan
wegen en fietspaden. De volledige uitslag van deze enquête kan u terugvinden op onze website
http://zoutleeuw.n-va.be/dossiers/iedereen-burgemeester-cijfers-procenten.

Zoutleeuw torst schuld van 1 850 euro per inwoner
U heeft er zeker van gehoord. De krant Het Laatste
Nieuws heeft de financiële situatie van de Vlaamse
gemeenten onder de loep genomen. De score van Zoutleeuw was helemaal niet zo goed.
Zoutleeuw scoort helemaal niet goed in vergelijking met
omliggende gemeenten met een gelijkaardig aantal inwoners, oppervlakte, inkomsten, … Volgens het huidig
bestuur is dit appelen met peren vergelijken. Een beetje
wel, maar de trend die men ziet tegenover deze gemeenten is dat Zoutleeuw een torenhoge schuld heeft
per inwoner. Op 1 januari 2012 telde Zoutleeuw 8 272 inwoners. Dat betekent een schuld van meer dan 1 850 euro
per inwoner; een stijging van 173 euro ten opzichte van
2010.

De huidige coalitie heft reeds een aanzienlijke gemeentebelasting van 7,8 procent. Het gemiddelde in Vlaanderen bedraagt 7,2 procent. De onroerende voorheffing
bedraagt 1 400 opcentiemen. Gemiddeld in Vlaanderen is
dat 1 340.
De huidige economische situatie die zich als een schokgolf over Europa verspreidt, heeft ook Zoutleeuw
geraakt en draagt voor een stuk bij tot dit resultaat. Slecht
bestuur en te dure investeringen hebben een grote impact op onze schuldenberg en de komende legislatuur.
Het principe van de ‘goede huisvader’ is reeds jaren
zoek. Er werd gehandeld als een verwend kind dat geld
uitgeeft dat het niet heeft.

N-VA maakt bouwaanvraag digitaal
Vanaf 2013 kunnen architecten, burgers en bedrijven hun bouwaanvraag digitaal indienen. Dit bespaart niet
alleen tijd, ook geld. Uit nieuwe cijfers blijkt dat lokale besturen hierdoor jaarlijks meer dan 12 miljoen euro
kunnen besparen. Dit komt neer op 160 euro per dossier. Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe
Muyters is ook opgetogen over de mogelijke tijdswinst voor de besturen van 6 uur per dossier.
Vanaf 2013 kan de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning of bouwaanvraag digitaal ingediend worden. Het departement Ruimtelijke Ordening liet becijferen wat die
vereenvoudiging betekent voor de lokale besturen. De cijfers
zijn veelbelovend. Per jaar worden in Vlaanderen meer dan
80.000 bouwaanvragen ingediend. De meerderheid daarvan
wordt opgemaakt en ingediend door een architect. Digitaal werken zou voor deze dossiers een besparing van meer dan 160
euro per aanvraag betekenen voor lokale besturen. Ook voor
eenvoudigere dossiers, waar geen architect aan te pas komt,
dalen de administratieve lasten met meer dan 110 euro per dossier. Op jaarbasis zorgt de introductie van de digitale bouwaanvraag voor een administratieve lastenvermindering van
meer dan 12 miljoen euro. Maar de digitale bouwaanvraag bespaart niet alleen geld, het bespaart ook tijd. De tijdswinst
voor één dossier loopt op tot ruim zes uur. Lokale besturen kunnen dus heel wat voordeel halen uit digitaal werken.
Het project digitale bouwaanvraag kwam er om de aanvraagprocedure te versnellen en te vereenvoudigen. Wie nu een
bouwaanvraag indient, moet zijn dossier - afhankelijk van de stad of gemeente - soms tot in achtvoud neerleggen.
Gedurende het hele proces komen er documenten en bijlagen bij, wordt het van hot naar her gestuurd en heeft de aanvrager geen zicht op de status van het dossier. Door met een internetloket te werken, komen alle gegevens op een centrale plaats te staan. Alle betrokken partijen kunnen op elk moment de beschikbare informatie raadplegen. De
informatie-uitwisseling tussen alle partijen verloopt zo veel efficiënter en de aanvrager kan zijn dossier opvolgen tot
en met de definitieve beslissing.
Later dit jaar volgt een gelijkaardige studie bij architecten. Op die manier krijgt de overheid ook zicht op wat de
architecten kunnen besparen door de digitale bouwaanvraag en welke tijdswinsten geboekt kunnen worden bij de
opmaak van een bouwaanvraag. Wie hier graag van op de hoogte blijft of wie nog meer informatie wil over het project digitale bouwaanvraag, kan terecht op de website www.digitalebouwaanvraag.be .
De digitale bouwaanvraag is slechts één van de projecten die investeren in Vlaanderen sneller en eenvoudiger moeten
maken. Ook de omgevingsvergunning, het samensmelten van de bouw- en de milieuvergunning, zal voor een stevige
vereenvoudiging zorgen.
U kan ons reeds volgen of Facebook en via de website www.n-va.be/zoutleeuw.
Je kan ons ook bereiken via zoutleeuw@n-va.be.

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.

KAP
MAAKT KIP
F
O
H
N
E
K
E
R
TING
VAN BEGRO

KRITIEK

HE
OP OVER

die de feder
roting 2012
ns bij de beg
neemt in een
t vraagteke
s bezwaren. Het
missie plaats
ft een hele reek
Europese Com
Rekenhof hee

Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack

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.
n DE HEER

n MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
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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

