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Wist je dat …

ZOUTLEEUW DUURSTE STAD IN HAGELAND

… N-VA Zoutleeuw een nieuw
bestuur heeft? Vanaf 1 maart
bestaat dit uit 10 bestuursleden.
Voorzitter is Michel Herremans, Ivo
Huypens blijft ondervoorzitter. Ook
andere functies kregen nieuwe
namen. Meer op onze website en in
het volgende HAH-blad.

Tijdens de eerste gemeenteraad van dit
jaar besloten CD&V en Open Vld
meteen om allerlei belastingen en
heffingen door te drukken. Er werd
nooit naar echte alternatieven gezocht.
Met deze belastingverhogingen wordt
Zoutleeuw de duurste stad van het
Hageland.

… de stad een vergoeding krijgt
voor het papier en karton dat
maandelijks wordt opgehaald?
Het is dus verstandig om het papier
één keer per maand buiten te
zetten. Zo spaart u een rit naar het
containerpark uit en ontvangt onze
stad wat extra inkomsten. Alle
beetjes helpen!

V.U.: Michel Herremans - Orsmaalstraat 21 - 3440 Zoutleeuw - zoutleeuw@n-va.be
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… Zoutleeuw een schuld heeft van
meer dan 1 850 euro per inwoner?
Doch blijft ook deze meerderheid
boven zijn stand leven. In plaats
van structureel te besparen,
verhoogt men liever (opnieuw) de
belastingen.
… de tombola tijdens de
Kerstmarkt een groot succes was?
De winnaar werd Mr Steve Ickx uit
Lubbeek. Daarna volgden Sofie
Sterken uit St-Truiden en Julienne
Vanbommel uit Waanrode.

DIENSTBETOON
Elke 1ste vrijdag van de maand
van 16 tot 17 uur voor elke
Leeuwenaar.
Bellen voor afspraak:
0476 27 34 22 of 011 72 00 62
(na 18u).
Waar: Philip Van den Bossche
Neerlandensestraat 23a
3440 Dormaal

www.n-va.be/zoutleeuw

Open Vld beloofde tijdens de
verkiezingscampagne nochtans om
tijdens haar toekomstig bewind de
belastingen niet te verhogen. Die belofte
is gesmolten als sneeuw voor de zon.
Amper drie maanden later wordt elke
inwoner al in zijn blootje gezet. Inwoners
die het nu al financieel moeilijk hebben,
zullen het nog harder te verduren krijgen.

FINANCIËLE PUT
Iedereen weet dat er drastische
maatregelen nodig zijn om van Zoutleeuw terug een financieel gezonde
gemeente te maken. De financiële put die tijdens de vorige legislaturen
gegraven werd, is haast onmetelijk diep.

OPCENTIEMEN NAAR 1500
De grootste financiële impact is ontegensprekelijk de verhoging van de
gemeentebelasting (7,8 % naar 8,3 %) én de verhoging van de opcentiemen
(1400 naar 1500) waardoor Zoutleeuw de duurste gemeente wordt in het
Hageland. Dit zal zeker niet bijdragen tot het aantrekken van nieuwe
investeerders of gezinnen in ons stadje.

200 EURO EXTRA PER GEZIN
In absolute cijfers betekent dat een
belastingverhoging van ongeveer 50 euro
per persoon. Een gemiddeld gezin van
vier moet nu jaarlijks zo’n 200 euro extra
ophoesten. Leuk weetje: toen de N-VA
voorstelde om een deel van de
zitpenningen van de gemeenteraadsleden
terug in de lege stadskas te storten, werd
dat door de burgemeester afgedaan als
‘plat populisme’.

Fictief voorbeeld:
KI geïndexeerd:1100€, Belastbaar inkomen:15000€

DENKEN.DURVEN.DOEN.

MICHEL BOYEN - GEMEENTERAADSLID:

“Politiek is een passie geworden!”
Geboren in 1968
Diploma elektronica en cybernetica
Ik ben in de politiek gestapt om zelf verantwoordelijkheid op te nemen en mee te werken aan de
verandering. Toch blijf ik ook kritisch voor de dingen die rondom mij gebeuren.
De N-VA heeft mij samen met u deze kans gegeven. Als je eerlijk bent tegenover de mensen, naar
hen luistert en hun mening respecteert, dan word je geloofd en gewaardeerd. Dat is de levensles
die ik na vele jaren heb geleerd. Als politicus maak je keuzes, samen met de partij en andere
verkozenen, die het leven van iedere burger mee bepalen; denk maar aan veiligheid, openbare
werken, financiën, ... De keuzes die gemaakt worden, bepalen het leven van nu maar vooral dat
op langere termijn.

PHILIP VAN DEN BOSSCHE - GEMEENTERAADSLID:

“Transparantie naar iedereen en op elk vlak”
Geboren in 1967 in Merchtem, de noordelijke kant van de Vlaamse Rand, en opgegroeid in
Hamme (Merchtem), grenzend aan faciliteitengemeente Wemmel. Getrouwd met Marie-Rose
Schiemsky (Halle-Booienhoven) en papa van Marie. Sinds 2008 wonen wij in Dormaal.
Tijdens mijn schooljaren in Jette en Merchtem werd ik vaak geconfronteerd met de problematiek
van de eerste migranten in de rand, maar ook met de manier waarop onze Franstalige
landgenoten neerkijken op ons Vlaamse jongens.
Ik wil als lokaal politicus een modelrol spelen, het solidariteitsgevoel aanwakkeren, constructief
meebouwen aan een nieuwe en gezonde toekomst voor Zoutleeuw. Daarbij is transparantie voor
de inwoners belangrijk.
De financiële kater van Zoutleeuw is het resultaat van een decennialang ondoordacht beleid van de traditionele
meerderheidspartijen. De N-VA-fractie zal erop toezien dat dit niet meer kan gebeuren.

WOUTER HERMANS - OCMW-RAADSLID:

“Jong, sociaal en recht voor de raap!”
Geboren op 8 maart 1990, opgegroeid in Halle Booienhoven.
Waarom heb ik dan voor de N-VA gekozen? Op zoek naar een Vlaamsgezinde, correcte,
transparante en geloofwaardige partij, is de keuze snel gemaakt. De N-VA durft als enige zeggen
waar het op staat: eerder besparingen dan belastingen heffen, afslanken van het
overheidsapparaat, een onafhankelijke, partijloze gouverneur, … Alles behalve postjespakkerij
dus!
Begin 2010 sloot ik mij aan bij de partij en heb ik mij meteen actief ingezet bij de jongerenafdeling
van Sint-Truiden. Ondertussen ben ik reeds twee jaar voorzitter van Jong N-VA Sint-Truiden.
Eind september 2011 vroeg de N-VA me om mee een afdeling op te richten in Zoutleeuw. Uiteraard hoefde ik daar niet
lang over na te denken. Meer dan een jaar later heb ik dan plechtig de eed afgelegd als OCMW-raadslid. Na mijn
inloopperiode wil ik vooral op een constructieve manier samenwerken met mijn collega’s om ervoor te zorgen dat de
juiste mensen de juiste zorgen krijgen en dat de juiste mensen de juiste middelen krijgen.

zoutleeuw@n-va.be

N-VA vraagt aandacht voor
te weinig blauw op Zoutleeuwse straten
Door het hertekende politielandschap
zijn bepaalde politiezones zeer
uitgestrekt. Daardoor riskeren de
interventieploeg vaak grote afstanden te
moeten overbruggen, waardoor de
wachttijd hoog kan oplopen. Ook in
onze politiezone zijn er problemen door
de afstand en een tekort aan
interventieploegen.
Enkele situaties die zich recentelijk
afspeelden in Zoutleeuw:
• Schermutseling met fysiek geweld in
een café op de markt. Na ongeveer 25
minuten komt de eerste patrouille
gewoon voorbij gereden om dan
uiteindelijk 10 minuten later effectief in
het etablissement binnen te komen voor
ondervraging van enkele getuigen.
• Een bejaarde vrouw wordt slachtoffer
van een roofoverval in de
Neerlandensestraat in Dormaal.
Gelukkig kan ze rekenen op enkele
alerte burgers die haar zeer snel
opvangen vooraleer de interventieploeg
(32 minuten later) ter plaatse komt.
Deze mensen zorgden er tevens voor
dat het slachtoffer niet teveel geld werd
afhandig gemaakt door deze
gauwdieven, door haar bankkaarten via
CARDSTOP onmiddellijk te laten
blokkeren.
• Begin januari 2013 melding door E.H.
van een verdacht voertuig met twee
inzittenden in de Bronstraat (kerk).
Uiteindelijk, na één uur en 20 minuten
(melding om 19.15 uur en aankomst bij
melder om 20.34 uur) komt de ploeg ter
plaatse. Ook deze agenten bevestigen,

nadat het callcenter dit ook al had
gedaan, dat er die bewuste avond
slechts één ploeg beschikbaar was voor
interventies.

Geen reactie
We zullen even dieper ingaan op het
laatste geval. E.H. meldde deze
gebeurtenis diezelfde avond nog per email aan de burgemeesters van
Zoutleeuw, Linter, Landen en aan de
korpschef van de politiezone LAN. Samen
dragen ze de eindverantwoordelijkheid
voor hun politiezone en de burgemeesters
in kwestie voor de veiligheid van hun
grondgebied. Er volgt echter geen enkele
reactie: geen e-mail, zelfs geen kort
telefoontje. Is elementaire beleefdheid dan
al teveel gevraagd?
Maar de melder, E.H. laat het hier niet bij
en stuurt opnieuw een e-mail. Op 28
januari, bijna een maand na de feiten,
komt er reactie op de vragen van onze
stadsgenoot. Het is niet onze
burgemeester, het is de burgemeester van
Linter die als eerste reageert.

14 interventies, één patrouille
En dan plots, een half uurtje later, krijgt
E.H. ook antwoord van onze burgervader.
Uiteraard had zijn collega burgemeester
deze ook in ‘cc’ geplaatst (beiden CD&V).
In zijn schrijven beperkt Dhr. Ceyssens
zich tot het bovenhalen van enkele
statistieken: aanrijtijd, duur
interventietijd, enzovoort, die trouwens
terug te vinden zijn in de eindstudie van
de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene
Inspectie van de Federale Politie en van
de Lokale Politie. De aangehaalde
statistieken dateren van 2009 en slaan op

‘gemiddelde interventietijden’. Feit is dat
er die avond slechts één politieploeg
beschikbaar was voor 14 interventies.
Verder in zijn antwoord:
“Bovendien gaat 1/7 (788 000 euro/jaar) van
de uitgaven van deze stad naar deze
goedwerkende politiediensten. De huidige
financiële situatie van onze stad laat het niet
toe om een voltallige tweede interventieploeg
te financieren alhoewel het in theorie wel
wenselijk is maar in de praktijk financieel niet
haalbaar. Bovendien gaan de politie-uitgaven
tijdens de eerste drie jaar van deze legislatuur
nog groeien (1 000 000 euro/jaar) omwille van
een nieuw broodnodig politiekantoor in
Landen.”

Meer blauw op straat
Ons ‘jong en modern’ politiekantoor van
Zoutleeuw was misschien te voor de hand
liggend als goedkoper alternatief om
enkele politieploegen te huisvesten en
zodoende interventietijden binnen het
grondgebied Zoutleeuw sterk terug te
dringen. Mogen we stellen dat er binnen
onze politiezone, visie en kwaliteitsvol
operationeel management ontbreekt? Er
ontbreekt in elk geval iets:
interventieploegen, of simpel gezegd,
MEER BLAUW OP STRAAT.

Solidariteit, populisme of egocentrisch kapitalistisch denken?
Nadat de andere fracties de afschaffing van de geboortepremie en verschillende vormen van verdoken
belastingen hadden goedgekeurd, stelde de N-VA-fractie voor om een sterk signaal van solidariteit te geven. We
stelden dan ook voor om één derde van de zitpenningen van alle zetelende mandatarissen terug te storten in de
lege stadskas. Deze gelden zouden mede aangewend worden voor de behoeften en de noden van de jonge
gezinnen en lage inkomens.
We waren eerlijk gezegd niet echt verbaasd toen op de gemeenteraad van 26 februari bleek dat enkel de sp.a
bereid was om hier verder over te praten. De burgemeester noemde het voorstel zelfs “plat populisme”. Hogere
belastingen heffen en allerhande tarieven verhogen voor de inwoners van Zoutleeuw moet dus kunnen, maar zelf
een duit in het zakje doen is taboe. Solidariteit, populisme of egocentrisch kapitalisme?

www.n-va.be/zoutleeuw

Financieel schandaal van de eeuw

FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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