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Wist u dat …
… het kerkbestuur van Halle-Booienhoven geld heeft om landbouwgrond aan te kopen, maar jaarlijks aan de stad een belangrijke 
bijdrage vraagt voor zijn werking? De N-VA vraagt om de subsidies die toegekend worden ernstig onder de loep te nemen.

…mensen met een beperking benadeeld worden wanneer zij parkeren aan de voorzijde van Aen Den Hoorn?  
Op de parkeerplaatsen voor personen met een handicap mag je slechts beperkte tijd parkeren, terwijl de gewone  
parkeerplaatsen onbeperkt in tijd zijn. 

… Zoutleeuw een nieuwe, toegankelijke website heeft? Net als de vernieuwde Zoutpot een stap naar betere  
informatie voor de inwoners.

N-VA vraagt meer aandacht voor toeristische troeven
N-VA Zoutleeuw wil dat onze toeristische troeven, meer bepaald het wandel- en fietstoerisme, sterker in de 
verf gezet worden. Daarvoor is het zeer belangrijk dat de stad haar wandel- en voetwegen in ere herstelt en 
van het onderhoud ervan een prioriteit maakt. De N-VA deed daarnaast al heel wat voorstellen om meer 
wandelaars en fietsers naar onze stad te lokken.

Aangenaam wandelen, ook met huisdieren
In februari, voor het bloesemseizoen, stelden we de vraag om het bruggetje over de Sint- 
Odulfusbeek op voetweg 50 te voorzien van een hondenmat. De brug was niet diervriendelijk, 
omdat de ijzeren ondergrond honden pijn deed aan hun pootjes. Met een simpele plaat kon  
dat verholpen worden. 

De meerderheid was dit voorstel genegen en zou er werk van maken. Vandaag is de aanpassing 
een feit en kunnen wandelaars zonder zorgen met hun viervoeter de brug over. 

Respect voor voetwegen
Sommige aangelanden nemen het niet zo nauw met de aanwezigheid van voetwegen aan  
de rand van de velden en palmen deze stelselmatig in. Dat is niet alleen vervelend voor  
wandelaars, maar ook voor de schoolgaande jeugd. Die wordt namelijk genoodzaakt om de 
drukkere openbare weg te gebruiken in plaats van de veiligere trajecten binnendoor. 

N-VA Zoutleeuw kaartte het probleem aan op de gemeenteraad, maar de meerderheid heeft 
angst om mensen voor het hoofd te stoten. Aandacht voor veiligheid en respect voor het 
voortbestaan van de trage voetwegen zijn volgens ons geen overbodige luxe.

  Dankzij een simpele aanpassing is de wandeling 
voortaan voor mens en dier aangenamer.

Kaas-en-wijnavond
Zaterdag 19 oktober vanaf 17 uur
OC De Kring
Vincent Betsstraat 8B - Zoutleeuw
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Zwerfvuilacties voor een mooie en leefbare stad
Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 
vorig jaar is N-VA Zoutleeuw onmiddellijk in actie 
geschoten om haar verkiezingsbeloftes in daden 
om te zetten. Ook vanuit de oppositie willen wij 
van Zoutleeuw een mooie, propere en leefbare stad 
maken.

N-VA Zoutleeuw zal regelmatig zwerfvuilacties organiseren.  
De eerste acties waren al een succes. In november namen we  
de Leenhaag en Klottenbergstraat in Budingen onder handen, 
begin december was het de beurt aan de Steenweg en Bos. In 
totaal verzamelden onze vrijwilligers maar liefst negen volle 
afvalzakken zwerfvuil, waarmee het nut van dergelijke acties 
bewezen werd. 

Strengere aanpak nodig
Maar opruimacties alleen zijn niet voldoende om het zwerfvuil-
probleem de wereld uit te helpen. Daarvoor is een strenger beleid 
nodig dat de pakkans voor sluikstorters vergroot en overtreders 
aanpakt. “Dat is tot nu toe de ontbrekende schakel”, stelt  

bestuurslid Michel Herremans vast. “We hebben bij de  
meerderheid al meermaals aangedrongen op een strenge aanpak 
en hoge boetes.”

Doet u ook mee? 
Wilt u ook meewerken aan een mooier en properder Zoutleeuw? Neem dan deel aan onze zwerfvuilacties. 
Hou onze Facebookpagina N-VA Zoutleeuw in de gaten voor de volgende data.

Sanering van het Vinne
Door de dalende waterkwaliteit, die de rijke biodiversiteit van Het Vinne, het grootste meer  
van Vlaanderen, in het gedrang brengt, heeft men besloten om de bodem grondig te saneren. 
Om een goede sanering te kunnen uitvoeren, wordt sinds kort een deel van het oppervlaktewater 
in de randzones overgepompt in de nabijgelegen waterlopen die uitmonden in de Kleine Gete.

Dat het water in natuurlijke waterlopen overgepompt wordt, 
is goed nieuws. Als het Vinne zomaar leeggepompt zou 
worden, zou immers meer dan 800 000 m3 water – zo’n 
1 100 Olympische zwembaden – wegvloeien. Nu kunnen 
landbouwers via de natuurlijke waterloop gebruikmaken van 
het overgepompte water uit Het Vinne, tenzij bij extreme 
droogte. Water rechtstreeks uit het Vinne aftappen mag 
niet, omdat bij het af- en aanrijden van tractoren schade 
berokkend wordt aan het natuurgebied.

  Michel Herremans, Daniel Vanpassel en Lode 
Everaerts bij het Vinne.
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De impact van vuurwerk op dieren is met eindejaar telkens opnieuw een belangrijk 
aandachtspunt. Vuurwerk maakt deel uit van talrijke feestelijke evenementen, 
maar we mogen het leed van de dieren en hun eigenaars als gevolg van de luide 
knallen niet minimaliseren. Vuurwerk kan veel verknallen voor een dier. Zeker 
voor honden en katten – die een veel beter gehoor hebben dan mensen – is het 
een heel groot probleem. Elk jaar zijn er talloze dieren die weglopen omdat ze 
schrik hebben van de vele knallen. Ze worden er angstig door en sterven soms 
zelfs doordat ze helemaal in paniek raken.

Tal van diervriendelijke alternatieven
“Het welzijn van de dieren verdient ook in deze kwestie veel meer aandacht”, vindt gemeenteraadslid Michel Boyen. “Voor een  
feestelijk vuurwerk bestaan er tal van alternatieven, zoals onder andere geluidsarm vuurwerk, lasershows, licht- en klankspelen. 
Alternatieven die geen opeenvolging van zware knallen veroorzaken en dus diervriendelijker zijn.” Onder impuls van Michel Boyen 
wordt het reglement rond vuurwerk aangepast in de politiecodex. 

Vuurwerk hoeft dieren niet af te schrikken
Het nieuwe jaar laat nog wel even op zich wachten, maar de dieren kunnen alvast op beide oren slapen. 
Dankzij een voorstel van gemeenteraadslid Michel Boyen blijven zij bij het traditionele eindejaarsvuurwerk 
gespaard van luide knallen. 

N-VA wil regenboogzebrapaden als symbool  
van verdraagzaamheid

Op de gemeenteraad van juli stelde gemeenteraadslid Michel Boyen voor om  
regenboogzebrapaden aan te leggen in Zoutleeuw. Daarmee zou de stad aandacht  
kunnen vragen voor de rechten van holebi’s en transgenders.

Zebrapaden zijn op zich een symbool van veiligheid. “Een regenboogzebrapad is dan ook een mooi  
symbool van inclusiviteit en diversiteit, kortom van een open en verdraagzame stad”, zegt Michel Boyen.

U vraagt zich misschien af of regenboogzebrapaden wettelijk zijn. “Aangezien de witte strepen onaange-
roerd blijven en enkel de stroken asfalt of beton tussenin in de regenboogkleuren geverfd worden, blijft de 
wettelijkheid gehandhaafd”, legt Michel uit. Om het symbool in het oog te laten springen, stelde de N-VA 
voor om ze op strategische plaatsen aan te brengen, zoals op de Sint-Truidensesteenweg tegenover de 
ingang van het gemeentehuis en aan de scholen.

Maak bezoek aan  
begraafplaats mogelijk  
voor iedereen
Een dierbare verliezen is een van de ergste dingen die je kan meemaken. 
N-VA Zoutleeuw vindt dat iedereen de laatste rustplaats van zijn dierbare 
gemakkelijk moet kunnen bezoeken. Daarom stelden we op de gemeente-
raad voor om de begraafplaats toegankelijker te maken voor mensen met 
een beperking. Dat kan door een verharde strook te voorzien.

De meerderheid nam akte van het voorstel en bekijkt de mogelijkheden, 
rekening houdend met onder meer de ligging van de graven. Wij blijven 
dit opvolgen en zullen dit indien nodig opnieuw aanhalen.

  Dankzij de N-VA wordt het reglement rond 
vuurwerk aangepast.

  N-VA Zoutleeuw wil het kerkhof toegankelijker maken 
voor mensen met een beperking.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Theo Francken
Kristien Van Vaerenbergh
Darya Safai
Jan Spooren
Katrien Houtmeyers
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Ben Weyts
Nadia Sminate 
Lorin Parys
Piet De Bruyn
Inez De Coninck 
Allessia Claes

Uw N-VA-verkozenen uit Vlaams-Brabant:


