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ZOUTLEEUW
Wist je dat ...

EEN BELANGRIJK JAAR

… N-VA Zoutleeuw op de Kerstmarkt
Kerststukjes verkocht voor het goede
doel? Dankzij jullie bijdrage konden wij
100 euro overmaken ten voordele van de
slachtoffers van Haiyan in de Filipijnen.

Laat mij toe u nog één keer een fantastisch 2014 toe te wensen bij het begin van
dit belangrijke politieke jaar.

… onze politiezone (Landen, Zoutleeuw
en Linter) 54 politieagenten telt voor
30 886 inwoners? Daarmee staan we op de
136ste plaats van de 196 zones.

V.U.: Michel Herremans - Orsemaalstraat 21 - 3440 Zoutleeuw - zoutleeuw@n-va.be

… op de OCMW-raad van december een
punt gestemd is met een wisselmeerderheid?
Oppositiepartijen N-VA en sp.a stemde
samen met Open Vld voor, de CD&V-fractie besloot na enige aarzeling om zich te
onthouden.
… Zoutleeuw geselecteerd is voor deelname aan het Vier-programma ‘De
Slimste Gemeente’? De opnames gaan
door op woensdag 19/02/2014. Wij wensen de burgemeester samen met Dirk
Deglinne en Lise Hoebrechts alvast veel
succes toe!

N-VA Hageland en het
arrondissement Leuven
organiseren op zondag
16 februari een ontbijt
met gastspreker
Johan Van Overtveldt.
Zaal Manège,
St. Jorisplein 25, TIENEN
Ontbijt van 8.30 tot 10.30 uur (15
euro, kinderen 8 euro)
Om 11 uur spreekt Johan Van
Overtveldt (gratis)
Info: ine.tombeur@n-va.be of
0476/325581

www.n-va.be/zoutleeuw

Het belangrijkste voor u en uw naasten is natuurlijk dat het jullie goed mag gaan in
2014. Dat elk van jullie gespaard mag blijven van pijn en
verdriet. Gezonde mensen hebben duizend wensen, zieke
mensen hebben maar één wens. Laat ons hopen dat we tot
de groep van de duizend wensen mogen behoren.

IN EIGEN HANDEN
2014 wordt een belangrijk jaar, daar hoef ik jullie niet van te
overtuigen. Er staat veel op het spel. Op 25 mei hebben wij,
Vlamingen, onze toekomst in eigen handen. Als voldoende
Vlamingen hun steun betuigen aan de N-VA, dan wordt er
geschiedenis geschreven. Wij samen schrijven dan geschiedenis.

MICHEL HERREMANS
Voorzitter
N-VA Zoutleeuw

Maar ook in Zoutleeuw lieten we het afgelopen jaar voelen dat we er staan. Niet alleen tijdens de maandelijkse gemeenteraad en OCMW-raad, waar Michel en Wouter
de N-VA-belangen verdedigen, maar ook door onze succesvolle evenementen.

ERGERNIS DOOR JUISTE CIJFERS
Zo zag de meerderheid dankzij onze tussenkomsten in dat een degelijk parkeerbeleid toch meer is dan een lijntje tekenen op een voetpad langs een verkeersrotonde.
Wij pleitten ervoor om de inrichting van de Nieuwstraat te herbekijken en daar parkeerplaatsen te voorzien.
Ons laatste huis-aan-huisblad veroorzaakte veel ergernis bij enkele leden van de
meerderheid die het niet kunnen verkroppen dat onze cijfers juist zijn.
Er is hoop voor de N-VA-familie. Zoals de versterkingen van de laatste weken aantonen, zijn het toch verstandige mensen met een stevige politieke basis die de weg
naar de N-VA gevonden hebben. Laten we hopen dat dit op gemeentelijk vlak ook
kan gebeuren en aldus onze jonge afdeling een duw in de rug geeft.

BETERE TOEKOMST
Maar eerst moeten we 25 mei 2014 legendarisch maken. Het wordt niet gemakkelijk,
want wij tornen aan heilige huisjes en gevestigde waarden. En besef goed waarom
we dit doen. Een betere toekomst voor ons en onze kinderen, daarover gaan de verkiezingen op 25 mei 2014. Over opnieuw vooruit geraken, over verandering. Verandering voor vooruitgang.
Maak er een fantastisch jaar van, één waar we nog veel over zullen vertellen.
Kortom, een historisch jaar !

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Onduidelijkheid troef in OCMW
Echt aangenaam zullen de personeelsleden van het
OCMW en het woonzorgcentrum de feestdagen niet
ervaren hebben. De meerderheid mag dan wel
benadrukken dat er geen naakte ontslagen zullen
vallen, maar niemand weet op welke manier het OCMW
de aangekondigde drastische besparingen gaat
aanpakken. Ook de meerderheid zelf blijkbaar niet. Het
is dan ook niet onlogisch dat het OCMW-personeel
uitgaat van het voor hun slechtste scenario.

Onrust
Dat er veel onrust heerst bij het personeel werd duidelijk
op de OCMW-raad van eind november. Normaal gezien
zijn er nooit toeschouwers tijdens deze raad, maar nu was
de raadszaal bijna te klein. Tientallen personeelsleden en
andere betrokken personen kwamen luisteren naar wat de
OCMW-raad te vertellen had. De meerderheid had namelijk een bijkomend voorstel op de agenda geplaatst
waarin sprake was van een aanzienlijk afname van de dotatie die het OCMW elk jaar van de stad ontvangt (en die
het nodig heeft om te kunnen functioneren) en extra besparingen.

Opvallend stil
Als blijkt dat het juridisch kader van het voorstel geen
steek houdt en als blijkt hoeveel volk is komen opdagen,
wordt het voorstel plots verdaagd zonder enige uitleg.
Ook na verschillende opmerkingen en vragen van de
sp.a-fractie en mijzelf blijft het opvallend stil aan de overkant van de tafel. Het enige wat we te horen kregen was
dat het punt verdaagd werd. Was het voorstel uitgesteld,
afgevoerd of ging het aangepast worden? Niemand die
het kon, wou of durfde zeggen.
Op de volgende OCMW-raad van december was er dit
keer geen publiek. Een grote delegatie van het personeel

woonde namelijk de woelige gemeenteraad bij, die in december ‘toevallig’ op dezelfde avond plaatsvond als de
OCMW-raad. Op de agenda van de gemeenteraad stond
immers, in tegenstelling tot het OCMW, wel een budget
en meerjarenplan 2014-2019, waarin wel de verminderde
dotatie was opgenomen.

Geen vuiltje aan de lucht?
Op de OCMW-raad was het ondertussen ‘business as
usual’, alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Maar dat
was buiten de oppositie gerekend! Bij het begin van de
vergadering vraag ik opnieuw het woord, duidelijk tegen
de zin van de meerderheid, en stel ik opnieuw een aantal
vragen over hoe het nu verder moet en over het budget.
Aangezien december de laatste kans was om nog voor het
einde van het jaar een budget goed te keuren, zoals het in
principe hoort, leken mij dit absoluut geen onbelangrijke
vragen.
Maar opnieuw blijft het heel stil bij de meerderheid. Het
enige wat er nu te horen is, is dat men nog aan het werken is aan een ‘ultieme consensus’ met het gemeentebestuur. Nochtans stemt de gemeenteraad amper een uur
later wel hun budget en meerjarenplanning goed, met de
aanzienlijk verminderde dotatie. Uiteraard is het verplicht
om zowel in het gemeentebudget als in het OCMW-budget hetzelfde bedrag in te schrijven, en daar knelt nu net
het schoentje.

Prijs betalen voor dure prestigeprojecten
Op het ogenblik dat dit artikel naar de drukker gaat is het
nog altijd onduidelijk wanneer het OCMW eindelijk haar
eigen budget en meerjarenplan gaat goedkeuren, en belangrijker nog, hoeveel de dotatie van de stad uiteindelijk
zal bedragen. Krijgt het stadsbestuur haar zin en mag het
OCMW opdraaien voor de dure
prestigeprojecten die in de steigers staan? Of draait het stadsbestuur bij en komt er nog een
compromis uit de bus?
Benieuwd wie aan het langste
eind gaat trekken en of dit misschien nog een staartje krijgt ...
WOUTER
HERMANS
OCMW-raadslid

zoutleeuw@n-va.be

De belofte van de meerderheid
Op 19 december stelde de CD&V-Open Vld-meerderheid het meerjarenplan 2014-2019 voor op de gemeenteraad. In een meerjarenplan beschrijft het
gemeentebestuur zijn visie op de middellange en lange
termijn en met welke middelen ze dat willen realiseren.
Iedereen wist het, maar niemand van CD&V wilde of
durfde hardop zeggen was dat de financiële toestand
van Zoutleeuw zeer slecht en is. Toch hebben ze veel
projecten op hun verlanglijstje staan die handenvol
geld kosten. Hoe willen ze dit bereiken?

Belastingen en premies
De belofte om geen belastingverhoging door te voeren
hield stand tot de allereerste gemeenteraad. Dan werden
de belastingen verhoogd tot de hoogste van onze regio
namelijk 8.3 % personenbelasting en 1 500 opcentiemen.
Dat kost een modaal gezin al snel 250 euro meer per jaar.
Tal van premies werden afgeschaft. De schuldenlast per
inwoner in Zoutleeuw bedraagt 1 907 euro. Dat moest
deze meerderheid tot hun spijt nu eindelijk toegeven.

De verkoop van IWM
Deze verkoop zal zeker bijdragen tot een financiële gezondere basis, maar dit zijn eenmalige inkomsten en geen
structurele maatregelen. In 2015 ontvangt men 2 894 082
euro en in 2018 een resterend bedrag van 723 520 euro.

Lening
Een nieuwe lening van 1 200 000 euro moet in 2016 weer
soelaas brengen om alle uitgaven te dekken. Op deze
lening betaalt Zoutleeuw over een periode van 10 jaar
144 000 euro rente.

Projecten
Zoutleeuw is de laatste jaren een investeringgebied geworden voor privé-ondernemers. Tal van projecten werden aangekondigd en al deels of volledig gerealiseerd.
Denken we maar aan ‘Dry Croonen’ aanbod: 2 woningen,

www.n-va.be/zoutleeuw

25 appartementen en 2 handelsruimten. Slecht 4 appartementen verkocht, 7 met optie en 17 te koop, geen van de
2 handelsruimten verkocht.
De Walgang met 10 eengezinswoningen en 3 appartementen. Vandaag zijn er 4 leegstaande woningen en 3 leegstaande appartementen en dit al meer dan 1 jaar. Naast
deze meer gekende projecten wachten nog meer dan honderd wooneenheden op afwerking en bewoning.
Toch wil de meerderheid het nieuw administratief centrum ‘Aen den Hoorn’ bouwen met zijn 29 appartementen en 3 handelsruimten. Bij navraag eind december
waren er 7 appartementen en 1 handelspand verkocht
(dus 23,5 % en geen 40 % zoals overal aangekondigd).
Het project ‘ Ravelijn’, waarbij de stad gronden ter beschikking stelt en waar een private partner dan ondermeer woon- eenheden, een seniorenvestiging bouwt een
herbestemming zoekt voor het oude gemeentehuis en het
heksenkot, parking enzovoort. Al deze projecten zullen
resulteren in een overaanbod van leegstand.
We zien hier enkele supermarkten en kleine buurtwinkels
die het goed doen, maar de grote boodschappen gebeuren
buiten Zoutleeuw (Sint Truiden, Hasselt, Leuven, Tienen).
Als we hier het project aan Staaien in Sint-Truiden dan
nog eens gaan meerekenen zijn de
nieuwe handelsruimten niet meer
leefbaar in Zoutleeuw.
Maar we zien in dit meerjarenplan
ook positieve en waardevolle
elementen en zullen deze dan ook
gepaste tijden benadrukten. Ten
opzichte van deze punten zullen we
ons constructief opstellen

MICHEL BOYEN
Gemeenteraadslid

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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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