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Zoutleeuw

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

Louis Claeslaan 14A
3440 Zoutleeuw

Nu durven veranderen … ook in Zoutleeuw!
Meerderheid geeft toe:
Zoutleeuw nog meer in schulden
Tijdens de gemeenteraad van 22 mei werd
de begrotingsrekening 2011 aan de
gemeenteraadsleden voorgelegd ter
goedkeuring. De schepen van financiën
(CD&V) was trots dat er ‘slechts’ een
bijkomend tekort van 428 192 euro werd
gerealiseerd voor het boekjaar 2011. Reden
genoeg voor de meerderheidspartijen om
zichzelf op de borst te slaan. Maar uiteindelijk
moest de CD&V fractie na enige discussie
toch toegeven dat ze niet voldoende had
gedaan om het tekort verder terug te dringen.

N-VA Zoutleeuw:
Vlaams hart en 100 % N-VA
“N-VA groeit uit tot de grootste Vlaamse
partij die kiezers vooral haalt bij alle partijen
en specifiek bij het Vlaams Belang”,
blokletterde een krant.
De N-VA werd in de pers zwaar onder vuur
genomen over rond de overstap van
mandatarissen van andere partijen, in het
bijzonder deze van het Vlaams Belang.
Transfers van mandatarissen tussen partijen
zijn een electoraal gegeven. Ook N-VA
Zoutleeuw heeft twee mandatarissen van
andere partijen in haar rangen opgenomen.
Na grondige screening en overleg. Wie onze
partijstandpunten duidelijk onderschrijft en
uitdraagt, is welkom in onze partij.

De voorbije maanden werkte N-VA Zoutleeuw haar verkiezingsprogramma uit. De visie
van de N-VA moet ook in Zoutleeuw tot haar recht komen.
Ons kostbare sociale weefsel wordt van onderuit opgebouwd, niet van bovenaf opgelegd. Het
gemeenschapsleven bloeit daar waar mensen zich thuis voelen, waar jeugdbewegingen
actief zijn, waar er een bruisende horeca is en een gezond ondernemingsklimaat heerst. De
hoekstenen zijn dus: de gezinnen, een geëngageerde jeugd, actieve senioren, burgers die
werken en ondernemen. Zoutleeuw moet opnieuw een stad worden, met een krachtdadig
en financieel verantwoord beleid, gedragen door de bevolking.
De verkiezingen naderen en dat zie je in het straatbeeld en in je brievenbus. “Meerdere
decennia onafgebroken aan de macht te zijn geweest “ is blijkbaar een argument om zich te
profileren. Men mag zich echter vragen stellen bij dat ‘onafgebroken beleid’:
• Het nieuwe politiekantoor zal al na 10 jaar plaats moeten ruimen voor het nieuwe
administratieve centrum, maar de afbetalingen blijven lopen.
• De groene Oase achter het gemeentehuis zal worden vervangen door woningen en
winkelpanden! Zelfs de scouts gaan er privé lokalen krijgen aldus het voorstel in het
schepencollege.
• Het eerste deel van de Budingenweg heeft de stad 2.150.000 € gekost is eindelijk
heringericht als "veilligste racebaan"
• Naast de gerenoveerde gemeenschapszaal "De Halleman" werden 6 nieuwbouw woningen
opgetrokken. Hoelang gaan de klachten uitblijven over lawaaihinder?
De Leeuwenaar krijgt de rekening doorgeschoven van dit kortzichtige beleid. Daarom is de
tijd nu aangebroken voor verandering en inspraak van de burger.
N-VA Zoutleeuw wil samen met u projecten realiseren die zinvol, doordacht, functioneel en
noodzakelijk zijn.
Het kan en moet anders. ‘Anders’ wil ook
zeggen: ‘Durven veranderen’. Niet
verst(r)ikt geraken in die oude rol.
Zoutleeuw heeft nood aan een
‘lenteschoonmaak’ in haar beleid. Hoog tijd
voor een nieuw team met nieuwe en
sprankelende ideeën, zin voor initiatief én
luisterbereidheid. N-VA Zoutleeuw is een
dergelijke jonge, gedreven ploeg die niet
vastgeroest is. Wij hopen daarom op uw
steun te mogen rekenen.

De ploeg van N-VA Zoutleeuw.
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De zes speerpunten van N-VA Zoutleeuw

Met dank aan Erik Fosse
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1

GEZINNEN

2

JEUGD EN SENIOREN

3

VEILIGHEID EN CRIMINALITEIT

4

FINANCIËN

5

TOERISME en ONDERNEMEN

6

VERKEER

Voor de N-VA moet het gezin centraal staan in de samenleving. Voor ouders is het echter
steeds moeilijker om werk en gezin te combineren. N-VA Zoutleeuw gaat voor plaatselijke
opvang aangevuld met een centraal aanspreekpunt kinderopvang.

N-VA Zoutleeuw vraagt polyvalente ontmoetingsplaatsen voor jeugd en senioren, waar ze
hun activiteiten optimaal kunnen organiseren. Senioren moeten ook meer betrokken worden
bij het beleid. Ze verdienen een ‘echte’ stem in de adviesraad. Geïnformeerd worden over al
genomen beslissingen, is geen inspraak.

“Wie kent zijn wijkagent nog?” N-VA Zoutleeuw wil ‘blauw’ meer op straat. De
administratieve taken van de lokale politie moeten vereenvoudigd worden. De hoofdtaak van
de politie-inspecteurs is veldwerk. Een stadswacht en toepassing van GAS-sancties kunnen
soelaas brengen tegen kleine criminaliteit en vandalisme. De samenwerking met de
verantwoordelijke burger zorgt voor het slagen en welzijn van een (h)echte gemeenschap.

De sanering van de stadsfinanciën moet als hefboom dienen voor een gezond beleid. De
huidige bestuursmeerderheid investeerde zwaar in prestigeprojecten, waar de Leeuwenaar
niet echt nood aan had en dit terwijl het college van burgemeester en schepenen voor
essentiële basisbehoeften geen geld vrijmaakte.

Toerisme, horeca, lokale handelaars en lokaal bestuur dienen de handen in elkaar te slaan.
Zo helpen zij daadwerkelijk mee om van Zoutleeuw een ‘bruisende’ stad te maken. Lokale
economie en toerisme dragen nu eenmaal bij aan de sociale en economische samenhang
van een vitale stad.

Verkeersveiligheid belangt ons allen aan. Om tot een goede en veilige situatie te komen is
visie op lange termijn nodig. Sensibilisatie en sanctioneren van ‘onverantwoord’ gedrag
leiden tot een stad waar alle weggebruikers zich ‘veilig’ op straat kunnen begeven.

Een sterke ploeg voor Zoutleeuw
N-VA

MICHEL HERREMANS
3de plaats
49 jaar
IT-consulent
Waarden die iedereen
aanbelangen (veiligheid,
verkeer, gezondheid,…)
wil ik met de N-VA op
een open manier
aanpakken.
Elke inwoner een
mooie toekomst
geven, dat
is ons doel.

MICHEL BOYEN
LIJSTTREKKER
44 jaar
Procesanalist

2de plaats
46 jaar
Verpleegster
De wachtlijsten in de
thuiszorg zo snel mogelijk
wegwerken, de ouderen
langer thuis comfort
bieden en het
meewerken en het
uitbreiden van deze
zorgen en diensten
zijn mijn grootste
bekommernissen.

BOYEN Michel

2

VANACKEN Annick

3

HERREMANS Michel

4

VAN DEN BOSSCHE Philip

5

HEUSDENS Daphne

6

HUYPENS Ivo

7

HERMANS Wouter

8

GELAESEN Edith

9

LECOCK Tania

10

HUYBRECHTS Iris

11

SERVERIUS Karine

12

GOETHUYS Isabelle

4de plaats
45 jaar
Sportinstructeur

13

TORSIN Hubert

14

GEERTS Olga

Je veilig thuis voelen
in je dorp! Elke inwoner
verdient een transparant,
krachtdadig en
toekomstgericht
bestuur.
Daarom wil ik mij
voor u inzetten en
dit trachten
te realiseren.

15

DAS Lambert

16

GEERTS Koenraad

17

NAETS Melissa

18

BRIKÉ Marc

19

MATHIJS Rudi

PHILIP VAN DEN BOSSCHE

Wij doen gedreven aan
politiek en willen SAMEN
keuzes maken die het
beleid bepalen nu en op
langere termijn, zodat jong
en oud een mooie
toekomst hebben
in Zoutleeuw.

ANNICK VANACKEN

1

RUDI MATHIJS
Lijstduwer
52 jaar
Technieker
De OCMW-raad is de
laatste zes jaren getuige
geweest van mijn inzet.
Het verder uitbouwen
van een geslaagd,
sociaal en
transparant beleid is
de enige juiste
toekomst.
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
District TIENEN
1

DEWOLFS Lucia - Tienen

2

LIPPENS Patrick - Lubbeek (Linden)

3

GULDIX Johan - Geetbets

4

FUCHS Liselore - Hoegaarden

Ook in de Vlaams-Brabantse
provincieraad.
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer
bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de
Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want
zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.
In Vlaams-Brabant gaan we voluit voor:

5

DELVAUX Helga - Linter (Wommersom)

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.

6

BAEB Paula - Boutersem (Butsel)

2. Vlaams karakter bewaren
We blijven inzetten op het Vlaamse karakter van onze provincie. Dus: géén groot-Brussel
dat zeggenschap heeft van Liedekerke tot Landen.

7

DE BRUYN Piet - Rotselaar

3. Werk: ook in eigen streek
Vlaams-Brabant moet economisch groeien met een diensten- en kenniseconomie. Ook in
de minder centraal gelegen gebieden moet er zo werk in eigen streek komen.
4. Wonen en leven
Jonge gezinnen moeten in eigen streek kunnen blijven en er dus ook betaalbaar kunnen
wonen.
5. Mobiliteit
We rijden ons allemaal vast. Het mobiliteitsvraagstuk moet hoger op de Vlaamse agenda
komen en er moeten meer middelen worden vrijgemaakt om het verkeersinfarct aan te
pakken.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”

Lucia Dewolfs
Lijsttrekker

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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