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ZOUTLEEUW
Wist je dat...
... slechts 22 van de 308 Vlaamse
steden en gemeenten de belastingen
of de opcentiemen verhoogd hebben
bij het begin van de nieuwe
legislatuur? Zoutleeuw spant de kroon
door zowel de belastingen als de opcentiemen fors te verhogen. Onze stad
wordt daarmee de duurste van het Hageland.
... de wekelijkse markt vanaf
september een nieuwe opstelling
krijgt? Deze zal dan niet meer plaatsvinden op de Grote Markt zelf, maar in
de Rijkswachterstraat. Dit om het doorgaand verkeer minder te hinderen.
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... N-VA Zoutleeuw op donderdag 28
maart zo’n 300 paaseitjes uitdeelde?
Het werd een warme actie die zeer in
de smaak viel bij winkelaars en winkeliers, pendelaars, marktbezoekers en
alle toevallige voorbijgangers die ons
pad kruisten.
... het gemeentebestuur het licht wil
doven van 12 uur ’s avonds tot 5 uur ‘s
morgens? Hetgeen wij toejuichen, want
dat stond ‘toevallig’ ook in ons programma voor de verkiezingen van
2012. De N-VA denkt wel dat men dit
hoofdzakelijk uit financiële overweging
zal doen in plaats van de CO2-emissie
terug te dringen, zoals dhr. Ceyssens
ons wil laten geloven.

EEN NIEUWE WIND
De nieuwe gemeenteraad is nog maar net gestart, maar sinds de intrede van
de N-VA is er toch wel een en ander veranderd.
Tot voor januari zwaaide CD&V de plak en koos tussen sp.a en Open Vld de
partij die het hardst ‘ja’ knikte om coalitie mee te vormen. Na 12 jaar sp.a was
het dus nu de beurt aan Open Vld. Dat is de beloning voor twee legislaturen
‘soft-oppositie’. Achteraf is gebleken dat deze samenwerking al meer dan een
jaar vastlag.

ECHTE OPPOSITIE
Maar na zes maanden nieuw bewind is het duidelijk voor de meeste gemeenteraadsleden: Er is nu een ‘echte’ oppositiepartij! En oppositie is voor de N-VA
geen loos begrip. Oppositie wil niet zeggen dat we automatisch overal ‘tegen’
zijn, maar een kritische blik op de beslissingen is deze mooie stad is meer dan
nodig.

GERICHTE VRAGEN, DUIDELIJKE ANTWOORDEN
Wij gaan dus voor dossierkennis om de burger te beschermen tegen ondoordachte beslissingen. Hiervoor stellen we gerichte vragen en eisen we duidelijke
antwoorden. Daar moet de meerderheid nog aan werken, want
dure woorden gebruiken en naast
de kwestie antwoorden, werkt niet
om de N-VA tot jaknikkers te degraderen.
Ook de zogezegde reeds goedgekeurde prestigeprojecten durven
wij in twijfel trekken om de lege
stadskas niet nog meer te belasten.

Agenda
Ben Weyts komt naar
Zoutleeuw.
Onze nationale ondervoorzitter
komt op vrijdag 29 november
spreken in Zoutleeuw over de
verkiezingen van volgend jaar.
Noteer alvast deze belangrijke dag
inuw agenda.
Inschrijven kan bij de bestuursleden
of via zoutleeuw@n-va.be.

www.n-va.be/zoutleeuw

ALTERNATIEVEN AANBIEDEN
Wij zijn echter ook niet niet te beroerd om goede voorstellen te steunen en eigen
initiatieven te nemen om de vastgeroeste meerderheid op nieuwe gedachten te
brengen. De gevestigde politiek in Zoutleeuw is het blijkbaar nog niet gewend
dat de oppositie alternatieven aanbiedt voor ondoordachte maatregelen.
Beslissingen moeten vooral genomen worden in algemeen belang en niet op
vraag van enkelingen, enkel en alleen om stemmen te behouden.
N-VA Zoutleeuw zal als oppositiepartij een echte waakhond zijn.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Veiligheid ondergeschikt aan partijbelang(en).
Als de veiligheid van fietsers en
voetgangers moet wijken om enkele
stemmen te winnen, bewijst de
meerderheid (meer bepaald Open
Vld) dat ze niet besturen met visie.
Op vraag van een lokale zelfstandige
heeft de meerderheid (CD&V en
Open Vld) beslist om twee parkeerplaatsen te voorzien op de stoep
naast de rotonde aan de Stationstraat.
De voltallige oppositie stemde tegen
omdat dergelijke beslissing de veiligheid van de zwakke weggebruiker in
het gedrang brengt.
Geen enkele partij met verantwoordelijkheidszin zou zulke maatregelen
treffen op een belangrijk fietsknooppunt, waarbij het fietspad dient gekruist te worden zowel bij het
parkeren als bij het wegrijden. De

meerderheid in Zoutleeuw daarentegen ...

Alternatief
N-VA Zoutleeuw heeft nochtans een
alternatief en heeft haar voorstel
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Ons voorstel werd positief onthaald
en zal aan de technische dienst voorgelegd worden om verder uit te werken.
Ons ontwerp voorziet niet in twee,
maar een 50-tal parkeerplaatsen,
zorgt voor een snelheidsremmend
effect in de Nieuwstraat en houdt
rekening met alle inwoners, ongeacht
hun politieke voorkeur.

Parkeerplaatsen in Nieuwstraat
Wat wij voorstellen is om de Nieuwstraat, die nu enkele richting is, te

voorzien van parkeerplaatsen of
parkeerhavens, afwisselend links en
rechts van de straat. Ongeveer zoals
de Stationstraat werd aangepakt en
wat ons betreft een geslaagd project
is.
Het is dus mogelijk om met een
beetje visie en onderzoek constructieve voorstellen te brengen die niet
veel geld kosten en toch een oplossing bieden voor de gestelde problemen.

11 juli in Zoutleeuw
Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag bood
N-VA Zoutleeuw onze inwoners gratis een glaasje
cava of fruitsap aan op de wekelijkse markt. Een
mooi initiatief, zo bleek uit de hoge opkomst en uit
de vele positieve reacties die we ontvangen hebben.
Ook het weer droeg zijn steentje bij. We mogen dus
van een groot succes spreken.

Geluk is … toepassing van het gemeentelijk reglement
N-VA Zoutleeuw stelt vast dat de toepassing van het gemeentelijke reglement voor het gebruik van de
aankondigingsborden niet voor iedereen toegepast wordt. Wij stelden

dus de vraag aan de burgemeester en
bevoegde schepen.
Onze vraag had betrekking op Art 6
uit dit reglement :

Het antwoord van onze burgemeester
was even respectloos als lachwekkend. Het kwam erop neer dat de
toepassing van het reglement een geluksfactor is. Als de technische diensten te veel werk hebben,
dan wordt het reglement
even vergeten, als ze te
weinig werk hebben
hangen ze op wat er ligt.
‘Volgende keer meer
geluk’ was de conclusie.
CD&V en goed bestuur:
een kwestie van geluk!

zoutleeuw@n-va.be

Wij zijn een team
Als kersvers voorzitter van N-VA Zoutleeuw ben ik fier en blij om samen te mogen werken met zes gemotiveerde
Vlamingen die weten waar de N-VA voor staat. Samen kunnen we een boodschap van ‘nieuwe’ politiek in
Zoutleeuw vorm geven.
Na de verkiezingen van afgelopen jaar was elke afdeling
verplicht om nieuwe plaatselijke bestuursverkiezingen uit
te schrijven. Onze vorige voorzitter, Michel Boyen, werd
verkozen als gemeenteraadslid en was niet langer kandidaat voorzitter. Ik kan niet genoeg benadrukken wat Michel betekende voor de oprichting van onze afdeling.
De leden hebben Ivo Huypens bevestigd als ondervoorzitter. Een taak die Ivo met brio uitvoerde en de N-VA in
Zoutleeuw kenbaar maakte bij de inwoners.
Ons nieuwe bestuur telt niet minder dan drie vrouwen.
Bijna de helft dus. Vrouwen die hun weinige vrije tijd willen investeren in de gezondmaking van de politieke vertroebeling in Zoutleeuw.

Karine Serverius, die ondanks haar lichamelijke beperkingen, het aandurft om mee de kar te trekken van onze
afdeling. Zij helpt waar handen te kort zijn, en haar inzet
is een voorbeeld voor iedereen.
Wouter Hermans, de jongste van het bestuur, zal naast de
jongerenwerking ook veel tijd moeten steken in zijn functie als OCMW-mandataris. Wouter is een N-VA’er in hart
en nieren en is dan ook de fiere voorzitter van Jong N-VA
Sint-Truiden.
Zoals eerder gemeld is Michel Boyen als fractieleider in
de gemeenteraad niet langer voorzitter. Hem wacht nu de
taak om het financiële in goede banen te leiden. Dit naast
de drukke bezigheden van een plichtsbewust gemeenteraadslid.

Melissa Naets zal de ledenadministratie combineren met
haar functie als secretaris. Melissa is een
vrouw die van aanpakken weet en
niet bang is de handen uit de
mouwen te steken. Tevens
vertegenwoordigt
zij onze afdeling
in het
arrondissementeel
bestuur.
Karine
Lenaerts zal al
haar organisatorisch talent
in de schaal
werpen om
van elke evenement een
success te
maken. Of het
nu gaat over
onze jaarlijkse
BBQ of het organiseren van een gespreksavond,
Karine weet waar ze terecht kan.

V.l.n.r.: Karine Serverius, Karine Lenaers,
Wouter Hermans, Michel Herremans,
Ivo Huypens en Michel Boyen.

Als voorzitter probeer ik om de nodige
verankering van onze partij tot stand te
brengen. De N-VA moet in Zoutleeuw dezelfde uitstraling krijgen als in de
rest van Vlaanderen. Een partij waar je op kan rekenen. Een partij voor iedereen die het goed meent met Vlaanderen en zijn wondermooie steden en
dorpen.
Michel Herremans
Voorzitter N-VA Zoutleeuw

www.n-va.be/zoutleeuw
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11 september om 20 uur
DILBEEK - CC Westrand
gastspreker: Ben Weyts
we
elkomstwo
oord: Willy Segers

4 ok t obe r om 2 0 u u r
LE U V E N - H e t D e p o t
gastspreker: Ben Weyts
welkomstwoord: Theo Francken

13 september om 20 uur
B R U SS E L - D e M a r k t e n
gastspreker: Karl Va
anlouwe
welkomstwo

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.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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