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Zoutleeuw

Wist je dat ...

Zoutleeuw leefbaar houden

... de 12 parkeerplaatsen voor het
OCMW in het weekend worden
opengesteld voor iedereen? Het
voorstel om dit vanaf juli mogelijk
te maken kwam van onze fractie
en werd gesteund door CD&V en
Open Vld.

Nu de vakantie voor de meesten onder ons voorbij is en aan de leuke
ontspannende tijd van ‘dolce far niente (zalig niets doen)’ een einde
gekomen is, wordt het weer tijd om de andere kant van ons bestaan te
herontdekken : huishouden, werken, schoolgaande jeugd … maar ook
hobby, sport, een spannende film, …

V.U. Herremans Michel - Orsemaalstraat 21 - 3440 Zoutleeuw

... N-VA Zoutleeuw haar
jaarlijkse BBQ deze zomer
organiseerde in de vernieuwde
zaal OC De Bungeneer? De
reacties waren uitermate positief,
zowel over de prachtige zaal als
over de geslaagde BBQ.
... deze rubriek plots ook in de
Zoutpot verschijnt? Het doet
ons deugd dat niet alleen onze
politieke voorstellen worden
overgenomen, maar ook onze
huisstijl.
... de meerderheid vanaf volgend
jaar de ligdagprijzen in het
woonzorgcentrum van het
OCMW fors verhoogt? Sommige
gepensioneerden zullen binnen
minimum vier jaar tot 20 % meer
moeten ophoesten.

Agenda
In het najaar organiseert N-VA
Zoutleeuw haar 2de gespreksavond.
Plaats, tijdstip en gastsprekers
zullen later meegedeeld worden.
Wat vast staat is dat het een
boeiende avond zal worden.

En ook de politieke verantwoordelijken worden weer actief. Ze zullen na
de vakantie zware en minder zware beslissingen moeten nemen. Na de
historische verkiezingsoverwinning van 25 mei, waarbij de N-VA ook in
Zoutleeuw een prachtig resultaat neerzette (30,5 %), zijn wij er dan ook nog
meer van overtuigd dat we de lijn van de N-VA binnen Zoutleeuw moeten
doortrekken en de politieke omwenteling ook in onze mooie stad moeten
nastreven. Want Zoutleeuw slaapt niet in en er dringen zich maatregelen op
om onze stad leefbaar te houden.

BLIJVEN WEGEN OP BELEID

Onze plaatselijke afdeling zal dan ook attent blijven wegen op het bestuur
en constructieve maatregelen voorstellen. Want is het parkeerbeleid al niet
mooi aangepast geworden door onze voorstellen? De Nieuwstraat die nu
een ‘parkeerstraat’ geworden is met bijkomend voordeel dat de snelheid aan
banden is gelegd. Wij hadden het graag nog uitgesprokener gezien (zoals de
Stationsstraat), maar er beweegt toch al iets. En dankzij ons voorstel is ook
de parking voor het gebouw van het OCMW nu beschikbaar in piekmomenten.

BESPAREN, NIET BELASTEN

Natuurlijk houden we ook de financiële bewegingen van de meerderheid
kritisch in de gaten en laten ons ongenoegen merken als de verspilzucht het
haalt op de voorzichtige aanpak. Want zoals op alle vlakken staat de N-VA
voor besparingen en niet voor belastingverhoging.
Als voorzitter van onze afdeling ben ik dan ook blij dat
meer en meer inwoners onze visie delen. Ons ledenaantal
neemt toe en we kunnen er fier voor uitkomen dat we tot
de N-VA-familie behoren.
Laat ons samen werken om van Zoutleeuw een Vlaams,
historisch pareltje te maken.

Michel Herremans
voorzitter N-VA Zoutleeuw

www.n-va.be/zoutleeuw

N-VA: aanpak sluikstorten kan beter
De N-VA wil meer en structurele maatregelen om het sluikstorten in onze gemeente tegen te gaan.
Daarvoor is natuurlijk ook de medewerking van alle burgers nodig. Maar ook het gemeentebestuur
heeft hier een verantwoordelijkheid.
Onderzoek wijst uit dat meer dan 85 % van de mensen sluikstorten en zwerfvuil als een probleem ervaren. Dit afval komt er niet zomaar. Niemand mag zijn verantwoordelijkheid uit de weg gaan om de strijd
hier tegen aan te binden.

Nultolerantie

Er is een wezenlijk verschil tussen sluikstorten en zwerfvuil.
Beiden zijn niet te tolereren, maar voor sluikstorten pleit de
N-VA alleszins voor een nultolerantie en een strenge beboeting. De N-VA vraagt u dan ook om dumpplaatsen van
sluikstorters zoveel mogelijk te melden via de gemeentelijke
website (www.zoutleeuw.be/website/ext/forms/melding).
Een gekend voorbeeld zijn de vele glasbollen die her en der
in Zoutleeuw staan. Die worden beheerd door Ecowerf, die
deze bollen op regelmatige tijdstippen komt leegmaken en
telkens de omgeving moet opruimen. Omdat sommige glasbollen zich vlak naast een fietspad bevinden, ligt dat fietspad op die plaats ook vaak vol glasscherven. Voor fietsers
leidt dit vaak tot platte banden of erger. We stellen ons ook
vragen over de inhoud die vaak in of rond deze glasbollen
wordt gedumpt.

Camera’s

Het gemeentebestuur voorziet al enkele maatregelen. Zo voorziet men een bedrag van 15 000 euro
voor camera’s. Die kunnen opgesteld worden aan
deze glasbollen of andere gekende sluikstortplaatsen. Het politiereglement voorziet alvast boetes tot
250 euro. Maar het is toch spijtig dat men nu belastinggeld moet uittrekken om het asociale gedrag
van enkelingen op te sporen.
De N-VA vindt dat de inzameling van huisvuil beter kan. Grof afval dat in zakken of dozen zit, wordt
niet aanvaard op containerpark. Wie extra vuil wil
aanbieden bij zijn huisvuilcontainer, moet daarvoor
eerst contact opnemen met Ecowerf. De N-VA vindt
dat dit veel eenvoudiger kan, en stelt voor dat men
gewoon bij het containerpark terecht kan.
De N-VA blijft zich over de problematiek buigen
en zal nog meer voorstellen uitwerken. Als u zelf
suggesties heeft, aarzel niet ons te contacteren op
zoutleeuw@n-va.be.

zoutleeuw@n-va.be

Sluipverkeer onvoldoende aangepakt
Buurtbewoners, fietsers en wandelaars, de N-VA en zelfs de kindergemeenteraad stelden al vaak de vraag:
Wat met het sluipverkeer op bepaalde plaatsen? Automobilisten laten zich niet meer laten afschrikken door
verkeersborden met de tekst ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ of ‘uitgezonderd landbouwvoertuigen’.
Technisch zijn er genoeg middelen om sluipverkeer tegen te gaan. Tractorsluizen, zandbakken , een slagboom,
paaltjes enzovoort, maar als oplossing gaat men in de Drinkwaterweg, de Wezersebaan en de Zwartaardeweg zogenaamde rijbaanbegeleiders plaatsen over de hele breedte van de rijbaan. Onze vraag was of dit niet
beter in combinatie zou zijn met een tractorsluis. Het antwoord van de bevoegde schepen was nogal vaag en
verwees naar de mogelijkheid om ziekenwagens door te laten.
In de kindergemeenteraad was het op vraag van de landbouwraad om de tractorsluis niet te plaatsen. Wij zijn
alvast benieuwd hoelang deze rijbaanbegeleiders gaan standhouden, zeker omdat ze niet bedoeld zijn voor dit
soort toepassing.

Logica ver te zoeken bij verkeersborden
Verkeersborden in Zoutleeuw, u vindt ze op plaatsen waar u ze niet zou verwachten.
Zo vindt men in de Tiensestraat een bord (C11) ‘verboden toegang voor
bestuurders van rijwielen’. Met andere woorden: men mag via de Tiensestraat met de fiets niet naar het centrum fietsen. Beter zou men hier
het bord ‘Einde fietspad’ plaatsen.

Op de kruising Koepoortstraat en de oude spoorwegbedding staat
tweemaal een bord (C3) ‘Verboden doorgang voor iedere bestuurder’.
Het Eerste met een onderbord ‘uitgezonderd voetgangers en fietsers’.
Een meter verder nogmaals een (schiet)bord C3 zonder onderbord. Dan
toch doorgang verboden voor iedere bestuurder?

Herinnert u zich deze nog? Wij alleszins niet meer (Paardenbrugstraat).
Velen negeren deze borden, maar bij van een ongeval zal men bij de beoordeling van de aansprakelijkheid steeds rekening houden met de feitelijke
en specifieke omstandigheden. Dat geldt zowel voor de verzekeringsmaatschappijen als voor de rechtbanken.
Feit blijft uiteraard dat deze borden inderdaad altijd een bron van onzekerheid kunnen betekenen. Men kan nooit voorspellen of een verzekeringsmaatschappij, advocaat of rechter het
bord toch zal aanhalen om haar standpunt te verdedigen. De feitelijke omstandigheden van
elk ongeval blijven immers verschillend zodat nooit valt te voorspellen of , hoe en in welke
mate de aanwezigheid van het verbodsbord kan bijdragen in het bewijzen of het betwisten
van de aansprakelijkheid.

Michel Boyen

gemeenteraadslid N-VA
Zoutleeuw

De beste oplossing blijft dus dat de gemeente Zoutleeuw al deze vergissingen rechtzet
en de juiste verkeersborden plaatst of volledig wegneemt.

www.n-va.be/zoutleeuw
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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