
Wateroverlast: pas als het 
kalf verdronken is, schiet het 
stadsbestuur in actie
Zoutleeuw had deze zomer te kampen met een nooit 
geziene watertoevloed. En net in de donkerste uren die 
onze stad sinds lang kende, schitterde de burgemeester 
door afwezigheid.

De voorspellingen lieten deze zomer niets aan de verbeelding 
over: er stond een ramp te gebeuren. Toch kregen onze inwo-
ners van het stadsbestuur geen duidelijke info, geen BE-Alert. 
Het was bang en eenzaam afwachten. Er werd veel te lang 
gewacht om zandzakjes te vullen en te verdelen. Jeugdbewe-
gingen en de bewoners van Fedasil werden in allerijl ingescha-
keld om aan de vraag te voldoen. Uiteindelijk werd er maar een 
vrachtwagen zand op het plein gedropt: doe het gewoon zelf. 
Toen het stadsbestuur eindelijk inzag dat het te laat was met de 
zandzakjes, liet het die alsnog aan huis leveren. Dagen ná de 
overstroming …

Een eenzame wijkagent
Meerdere straten liepen onder water. Gewone burgers gaven 
autobestuurders aanwijzingen, maar die werden genegeerd: 
auto’s reden gewoon verder door afgesloten wegen zoals de 
Tiensestraat. De boeggolven die zo ontstonden zorgden ervoor 
dat huizen die nog niet overstroomd waren, toch getroffen wer-
den. Om niet te spreken over het risico dat de chauffeurs liepen 
door openstaande riooldeksels en de diepte van de overstroming. 
Menig auto werd vernield door de hoge waterstand. De politie 
was afwezig, op een machteloze wijkagent op de fiets na.

Wachten op eerlijke verklaring
Een eigenaar van weidegronden vlak bij de Koepoortstraat en 
een oud-gemeenteraadslid hadden meermaals gewaarschuwd 
welke sluizen afgesloten moesten worden ter hoogte van de 
spoorweg, zodat weilanden zouden overstromen in plaats 
van het centrum van Zoutleeuw. Jarenlange verwaarlozing 

van pomphuisjes, grachten vol afval, woningen gebouwd op 
weiden die anders een buffer vormden voor wateroverlast, 
eisten verder hun tol. De uitleg die het stadsbestuur achteraf in 
de ‘Zoutpot’ gaf, oogde mooi, maar liet de burger achter met 
vragen die tot op vandaag niet werden beantwoord. Over de 
discussie over de sluizen werd met geen woord gerept. Eerlijke 
en duidelijke info is toch het minste dat een inwoner van zijn 
stadsbestuur mag verwachten?

Niets geleerd uit verleden
Enkele jaren geleden werden we ook getroffen door water-
overlast. Maar maatregelen om rampen als deze te vermijden, 
werden op de lange baan geschoven. Om dan ná de ramp 
ineens tot actie over te gaan. Hoe snel werd er bijvoorbeeld een 
nieuwe verhoogde weg aangelegd naast de vloedgracht in de 
week na de overstroming? Je moest het zien om het te geloven. 
De zandzakjes zijn weggewerkt in de funderingen van die 
nieuwe weg. 

N-VA Zoutleeuw blijft de maatregelen kritisch voor u op-
volgen. De manier waarop het stadsbestuur met de burger 
omgaat, valt niet goed te praten. We kijken benieuwd uit naar 
de maatregelen die men neemt om rampen als deze in te dijken 
in de toekomst.

Leeuwenaars tonen hun veerkracht

Aan dit jammerlijke overstromingsverhaal is er ook een positieve kant. Onze inwoners toonden een 
ongeloofl ijke solidariteit. Zelfs de gedupeerden van de veel grotere waterschade in Wallonië konden 
rekenen op de hulp van mensen uit Zoutleeuw. De veerkracht van de Leeuwenaars is groot, en dat is 
een belofte en een sterkte voor de toekomst. Nu nog een bestuur dat de burgers die hier wonen, waard is.

Onze inwoners werden zwaar 
getroffen, maar op het stadsbestuur 
konden ze helaas niet rekenen.
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Natuurlijk overstromingsgebied tegen 
wateroverlast
Het vergroten van een natuurlijk overstromingsgebied komt stilaan 
op gang, mede dankzij de druk van provinciegouverneur Jan Spooren, 
die eerder liet verstaan dat de studietijd voorbij is. De stad verwierf in 
het verleden al gronden om bij hevige regenval de kans op overstro-
mingen van woongebieden te minimaliseren. Met de aankoop van 
deze gronden gelegen in de gebieden gekend als Den Bruel en Citadel, 
zetten we een stap in de goede richting.

Conformiteitsattest voor meer 
woonkwaliteit 
Privéverhuurders mogen 
hun woning alleen nog 
verhuren als ze over een 
conformiteitsattest be-
schikken. Dat attest moet 
huurders beschermen 
tegen malafide verhuur-
ders en spitst zich vooral 
toe op de kwaliteit van de 
woning. N-VA Zoutleeuw vroeg zich wel af waarom dat conformi-
teitsattest voor immokantoren enkel een engagement is, en voor 
privéverhuurders een verplichting. 

Na onze tussenkomst kwam men tot het inzicht dat die kantoren 
dezelfde waarden moeten nastreven. De controle en de aflevering 
van het attest worden gratis uitgevoerd door een woningcontroleur 
van IGS, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Tienen, 
Geetbets en Zoutleeuw, beter bekend als ‘Best wonen tussen zoet 
en zout’. De N-VA keurde vervolgens dit aangepaste voorstel goed.

Lowie Pierards is de nieuwe 
communicatieverantwoordelijke van 
N-VA Zoutleeuw
Wist u dat N-VA Zoutleeuw vanaf januari 2022 een nieuwe 
communicatieverantwoordelijke heeft? Jongerenverantwoordelijke 
Lowie Pierards zal nu ook de communicatie op zich nemen. 

Laat van u horen
Hebt u een klacht of zit u met een bezorgdheid over de gang van 
zaken in de Leeuwse deelgemeenten? Laat het ons zeker weten 
via een e-mail naar zoutleeuw@n-va.be. 
Zo kunnen wij uw bezorgdheden nog eens 
extra brengen op de gemeenteraad. 

Wees dus zeker niet bang om uw stem te 
laten horen, maar vergeet niet ook de stad 
van uw melding op de hoogte te brengen.

Kerkhoven: gedaan met 
waterverspilling
In het najaar herdenken we onze nabestaanden. Graven wor-
den gekuist en de typische chrysanten worden erop geplaatst. 
U heeft ze ongetwijfeld opgemerkt op het kerkhof: de water-
kraantjes aangesloten op de drinkwaterleiding. Soms lekkend, 
soms na gebruik (opzettelijk?) niet goed afgesloten. 

Omdat water het vloeibare 
goud is van deze tijd en de 
rekening via dotaties stee-
vast bij de burgers terecht-
komt, vroeg de N-VA dat 
de stad er bij de kerkfabrie-
ken op zou aandringen om 
de kraantjes af te sluiten en 
in de plaats daarvan een 
regenwaterput te voorzien met een handpomp. Dakoppervlakte 
is er daarvoor genoeg. De meerderheid vond het een aantrek-
kelijk voorstel en zal de kerkfabrieken erover contacteren.

Retributiereglement voor 
informatieaanvragen

Alle informatie die de stad heeft, 
kan worden opgevraagd, onge-
acht hoe ze wordt opgeslagen 
(digitaal, op papier …). Ook 
informatie die afkomstig is van 
particulieren, organisaties of 
andere overheden aan de stad 
komen in aanmerking.

In Zoutleeuw gaat het over een tien- tot vijftiental aanvragen 
per jaar. Elk document moet daarvoor worden gescreend op 
de GDPR-wetgeving en eventueel worden ‘gecensureerd’ als 
er persoonsgevoelige materie in voorkomt. De screening, het 
inventariseren, registreren en het ter beschikking stellen van 
deze informatie is arbeidsintensief. De N-VA kan zich er dan 
ook in vinden dat de stad daarvoor kosten aanrekent. 

zoutleeuw@n-va.be
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Drama in Dormaal
Het stadsbestuur dat zijn falende beleid probeert te verzachten 
met berichten op sociale media: het is helaas niet nieuw. Na de 
overstromingen bijvoorbeeld moest een dankwoordje aan de 
inwoners de nalatigheid van het stadsbestuur verhullen. Maar 
het kan nog erger. Waar er tijdens de overstromingen alleen 
materiële schade was, had onze stad onlangs ook te maken met 
menselijk leed. Het overlijden van Aleksander, een inwoner 
van het asielcentrum in Dormaal, hee�  ons allemaal aange-
grepen. Een berichtje op sociale media dat de nabestaanden 
veel sterkte toewenst, verhult alweer het gebrek aan verant-
woordelijkheid bij het stadsbestuur. 

N-VA Zoutleeuw heeft zich van in het begin vragen gesteld bij de 
komst van dit asielcentrum, om verschillende redenen: 

•  De inplanting in een dorpskern kan voor de nodige problemen 
zorgen.

•  Het open karakter van het asielcentrum zorgt eveneens voor 
problemen en beperkt de controle.

•  De initiële intentie om het asielcentrum maar tijdelijk onder te 
brengen stootte op veel ongeloof bij ons. Achteraf is gebleken 
dat dat terecht was.

De inplanting in de dorpskern heeft inderdaad al voor de nodige 
hinder gezorgd. Door de vele nationaliteiten die op een kleine 
oppervlakte samenleven, ontstaan er al eens wrijvingen die 
men door een betere plaatsing van de asielzoekers had kunnen 
vermijden. Nu zijn er onvermijdelijk incidenten, waardoor er 
geregeld politiecombi’s met zwaailichten aan het asielcentrum 
staan.

Niet eerste incident
Ook het open karakter van het centrum leidt helaas tot 
menselijke drama’s. Het jammerlijke overlijden van een bewoner 
is namelijk niet het eerste incident: in diezelfde periode liepen 
enkele wandelaars in Helen een vrouw tegen het lijf, in tranen en 
helemaal alleen dwalend in de fruitboomplantages. Hadden die 
verantwoordelijke wandelaars die vrouw niet teruggebracht naar 
het centrum, was het drama misschien nog veel groter geweest. 
Is dit gebouw wel geschikt voor de opvang van verwarde bejaarden?

Falend beleid met dramatische gevolgen
Hulpbehoevenden naar hier halen is maar het beginpunt. Als 
ze naar hier gehaald worden, moet er ook voor hen gezorgd 
worden. Dat legt een zware druk op het kleine stadje Zoutleeuw, 
dat die druk amper aankan met het uitgeleefde rusthuis waar dit 
asielcentrum gevestigd is. Wat er nu gebeurt, moet de mensen 
die verantwoordelijkheid dragen voor het asielbeleid voor de 
spiegel doen staan. Onze infrastructuur is er niet op voorzien en 
de gevolgen waren dramatisch.

11 november: 
dag voor onze helden
Ook dit jaar hebben we onze helden uit de Groote 
Oorlog herdacht. Vele jonge mannen en vrouwen die 
hun leven gaven voor onze toekomst. Ook Zoutleeuw 
heeft meebetaald aan deze hoge prijs. 

Nooit ofte nimmer mogen deze opofferingen vergeten 
worden. Deze helden verdienen ons respect: ze liggen 
aan de basis van onze vrijheid.

Mensen opvangen is één ding. Voor hen zorgen is nog iets anders.

www.n-va.be/zoutleeuw
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


