
Verkeersbeleid of verkeerd beleid?
Al lang maken wij ons zorgen over de toenemende snelheid, agressie en andere wantoestanden in het verkeer. N-VA Zoutleeuw 
zet zich in voor veiligheid en voorzichtigheid met respect voor álle weggebruikers. Voetgangers, � etsers, personen met een 
beperking, scooters, moto’s, auto’s of zwaar vervoer: iedereen moet op een comfortabele manier kunnen deelnemen aan het 
verkeer. Alles staat of valt natuurlijk met een duidelijke signalisatie én voldoende controle. En daar wringt het schoentje bij het 
stadsbestuur. 

Veilig verkeer begint bij een behoor-
lijke signalisatie. Al enkele jaren krij-
gen we te horen dat de verkeerssigna-
lisatie zal worden aangepakt. Maar 
nog steeds staan er in Zoutleeuw 
onleesbare en overwoekerde verkeers-
borden. Borden zomaar vervangen 
is trouwens niet voldoende. Dat 
verhoogt weliswaar de zichtbaarheid, 
maar de borden doordacht plaatsen 
geeft een grotere bijdrage tot een 
veiliger verkeer. Soms hebben we de 
indruk dat het stadsbestuur denkt 
‘hoe meer borden we plaatsen, hoe 
veiliger’. Niet dus!

Bovendien is deze meerderheid bij 
monde van de voorzitter van de 
gemeenteraad niet verlegen om de 
mensen op te roepen om onwettige 
zaken te doen. Burgers mogen geen 

herstellingen doen aan verkeers-
borden. Het is dan ook ontoelaatbaar 
dat de gemeenteraadsvoorzitter hen 
daartoe aanzet. 

Extra controle op vraag van 
inwoners en N-VA
Het ontbreekt het stadsbestuur 
duidelijk aan daadkracht en visie. 
Gelukkig merken steeds meer burgers 
dat op. Dankzij de druk van die in-
woners en onze N-VA-afgevaardigde 
werd onlangs bijvoorbeeld beslist om 
op een drietal plaatsen in Zoutleeuw 
trajectcontrole te voorzien. Hopelijk 
brengt die dreiging snelheidsduivels 
tot inkeer en worden de straten leef-
baarder voor u en uw kinderen.

We volgen het verder voor u op.

N-VA vraagt degelijk meldingssysteem (p. 2) Apotheker Annemie over de vaccinatiecampagne (p. 3)

Tip voor fi etsers
Sinds de uitbraak van corona nemen steeds meer mensen de fiets. Maar wie de weg opgaat, kan af en toe eens pech 
hebben onderweg. Laat er uw dag niet door verpesten en vind hier de oplossing!

Wist u dat er een fietsreparatiestand onderaan ‘Aen de Hoorn’ werd geplaatst? 

Bij deze alvast een handig weetje voor onderweg! Veel fietsplezier!

Hebt u weet van gelijkaardige onleesbare 
verkeersborden? Laat het ons zeker weten 
via zoutleeuw@n-va.be.

Zoutleeuw
zoutleeuw@n-va.be N-VA Zoutleeuwwww.n-va.be/zoutleeuw
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Hondenlosloopweide
Ter hoogte van de Vesten-
dreef zal er een hondenlos-
loopweide worden aangelegd. 
Een uitstekend initiatief en 
een programmapunt van 
N-VA Zoutleeuw. Enkel de 
inplanting vinden we nogal 
ongelukkig gekozen gezien de 
aangrenzende woningen. De 
stad Zoutleeuw bezit samen 
met het OCMW genoeg gron-
den net buiten het centrum 
die geschikt zijn voor dit 
initiatief. Ook het nodige ver-
keer zou zo uit het centrum 
worden geweerd. Omdat de 
gedachte goed was maar de 
uitvoering niet, heeft onze 
fractie zich onthouden.

Vraag naar een degelijk 
meldingssysteem
U heeft het misschien al eens gedaan: een melding 
gemaakt van een put in de weg, een verstopte riolering 
of een defecte straatlamp. Dat kan eenvoudig via de 
website van de stad Zoutleeuw. 
Met de opvolging 
en de feedback gaat 
het echter steeds 
vaker fout. Heeft 
men de melding 
ontvangen? Is men 
ermee bezig? Gaat 
men er iets aan 
doen? Die commu-
nicatie loopt 
volledig verkeerd. Wij vroegen nogmaals om een 
degelijk meldingssysteem op te zetten.

Kom erbij!
Spreekt N-VA Zoutleeuw u aan en denkt u een steentje te kunnen bijdragen aan ons 
ambitieuze project? Versterk dan onze enthousiaste groep.

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

Nieuws uit de 

gemeenteraad

Tegemoetkoming voor 
zwemabonnementen, 
tienbeurtenkaart en 
zwemlessen
Sportievelingen die graag zwemmen krijgen 
opnieuw een tussenkomst van 30 procent met een 
maximum van 60 euro per persoon en dat met 
terugwerkende 
kracht tot begin 
2021. De tegemoet-
koming geldt in de 
zwembaden in Sint-
Truiden en Landen. 
Het volledige regle-
ment vindt u op de 
website van de stad 
Zoutleeuw.

Nieuwe gele container voor 
papier en karton
Vanaf februari 2022 
haalt Ecowerf papier en 
karton op in een gele 
container van 40 of 
240 liter. Een vooruit-
gang voor de ophalers, 
die soms zware dozen 
moesten torsen, door-
weekt door de regen of 
half weggewaaid door 
de wind. Spijtig dat 
voor die container een maandelijkse kost wordt aangerekend 
van 0,84 euro, ongeacht het gebruik of het gewicht, zeker omdat 
de papier- en kartonophaling nu gratis is. Het is geen verplich-
ting om de container te aanvaarden. In het containerpark kan u 
nog steeds gratis terecht met papier en karton.

“Wij zijn voorstander van een 
hondenweide, maar betreuren 
de keuze van de locatie”, zegt 
fractievoorzitter Michel Boyen.

zoutleeuw@n-va.be
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Meer dan een marathon

Apotheker Annemie Humblet uit Zoutleeuw  
vertelt over de vaccinatiecampagne
Annemie, jij bent als coördinerend 
apotheker en farmaceutisch expert nauw 
betrokken bij de vaccinatiecampagne  
in de vaccinatiecentra in Tienen en  
Landen. Wat is precies jouw taak? 
“Bij de oprichting van de vaccinatiecentra 
moest ik bepalen hoe de bereidings-
ruimte eruit zou zien en hoe alles er zou 
functioneren, om de kwaliteit van de 
vaccins te garanderen. Toen de centra 
openden werd ik vervolgens verant-
woordelijk voor de kwaliteit, de bewa-
ring en de voorbereiding van de vaccins. 
Een belangrijke taak, want de vaccins 
zijn zeer fragiel en beperkt houdbaar 
onder gecontroleerde omstandigheden.”

Je werkt nauw samen met verpleegkun-
digen, huisartsen en tal van vrijwilligers. 
Hoe heb je die samenwerking ervaren? 
“We werken er allemaal samen hard aan 
om van de bezoeken aan het centrum 
een positieve ervaring te maken. Elke 
medewerker maakt in zijn privé-om-
geving reclame voor het vaccin. Dat is 
ongetwijfeld een deel van de verklaring 
voor het grote succes van de vaccinatie- 
campagne in onze regio. Op het hoogte- 
punt in de vaccinatiecampagne waren 
de centra praktisch alle dagen open. 
De maanden juni en juli zal ik niet 
vlug vergeten. Heel wat medewerkers 
waren al sinds februari aan de slag, en 
dat bovenop hun normale dagtaak. In 
de zomer hadden zij dan ook dringend 
nood aan vakantie. Daardoor was het 
niet evident om de bestaffing in te 
vullen. Maar moeilijk gaat ook, en hulp 
komt dikwijls uit onverwachte hoek. In 
ons geval kwam die van een paar jonge 
apothekers. Dankzij hen was de conti-
nuïteit van de centra verzekerd.” 

Zoutleeuw had de voorbije maanden niet 
alleen met corona te kampen, maar ook 
met een overstroming. Hoe heb je dat 
beleefd? 
“Die overstroming kwam er net op  
het drukste moment in de vaccinatie- 
campagne. Je bent bezig met de strijd 
tegen Covid-19 en dan slaat er een 
andere natuurkracht genadeloos toe. Ik 
heb toen een serieuze knauw gekregen. 
Donderdagochtend raakte ik bijna niet 

in het vaccinatiecentrum door de hevige 
regenbuien. Vrijdag 16 juli zag ik na 
de ochtendshift hoe erg het water in de 
weilanden rond Zoutleeuw gestegen 
was. Toen besefte ik dat er een ramp 
ging gebeuren. We konden die alleen 
maar machteloos ondergaan. Familie, 
vrienden en kennissen werden zwaar ge-
troffen. Ik kon hen weinig helpen door 
mijn werk in het vaccinatiecentrum. 
Maar je hebt geen andere keuze dan je 
moed bijeen te rapen en verder te doen.”

Het succes van de vaccinatie-
centra hangt mee af van het 
vertrouwen dat de mensen 
hebben in het vaccin. Heb je 
veel mensen moeten overtui-
gen om een prikje te komen 
halen?
“Veel mensen spreken me 
in de apotheek of op sociale 
media aan over het vaccin. 

Iemand die radicaal tegen 
het vaccin is, kan je moeilijk 
overtuigen, maar iemand die twijfelt 
kan je informeren, en in de meeste ge-
vallen lukt het mij om hen te overhalen 
om zich te laten vaccineren. Die dialoog 
aangaan met patiënten en vaccintwijfe-
laars vergt up-to-date kennis, en voor ik 
het wist was ik elke dag allerlei weten-
schappelijke artikels aan het bestude-
ren.”

Naar het einde van de campagne toe 
probeerden jullie nog extra mensen te 
bereiken via de Vaccibus. Wat was jouw 
taak daarin? 
“Ik stond in voor de bereiding en het 
transport van de vaccins naar de 
Vaccibus. Al is het rendement van de 
Vaccibus lager dan dat van de vaccinatie- 
centra, het zijn die enkele prikken die 
een groot verschil kunnen maken op 
individueel vlak. Een vaccin betekent 

mogelijk het verschil tussen leven en 
dood.”

Zit jullie werk in de vaccinatiecentra er 
nu bijna op?
“De kennis over het virus en het vaccin 
evolueert razendsnel. Net nu de centra 
bezig zijn met afbouwen, krijgen we 
bericht dat ze alvast tot eind dit jaar 
open zullen zijn. We weten al langer dat 
het vaccin niet voor eeuwig bescher-
ming biedt, en daarom zijn de boosters 
nu hard nodig. Zeker voor de meest 

kwetsbare mensen zoals kankerpatiën-
ten, mensen met een immuunstoornis 
en de ouderen, die door hun leeftijd 
een verminderde afweer hebben. De 
medewerkers van de vaccinatiecentra 

bereiden zich voor op wat nog gaat ko-
men. We hebben het al een keer gedaan. 
We kunnen onze expertise gebruiken. 
Nu moeten we een doorstart maken. Dit 
is meer dan een marathon.”

Veel mensen spreken me in 

de apotheek of op sociale 

media aan over het vaccin.”

Eén prik kan een groot 

verschil maken.”

www.n-va.be/zoutleeuw
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


