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Beste Hasselaars
U zag ze misschien staan tijdens de
eindejaarperiode: onze borden met de
boodschap ‘Ne zâligen èn ne gelèkkige!’.
We hopen dat u ondanks alles toch nog
hebt kunnen genieten van de feestdagen.
Al moesten die dit jaar in beperkte kring
plaatsvinden.
Omdat we het afgelopen jaar geen enkele van onze normale activiteiten konden
organiseren, ging onze bestuursploeg
even langs bij onze leden. We overhandigden hun onze beste wensen en een
gepersonaliseerd kaarsje. Zo hoopten
we toch nog wat licht te brengen in de
huiskamers. We belden heel wat van
onze leden op om te vragen hoe het met
hen gaat. Een kort of lang praatje dat
erg deugd deed. We probeerden er te
zijn voor onze naasten. Het waren dan
ook de kleine dingen die in 2020 voor
warmte zorgden.
Het nieuwe jaar kan alleen maar beterschap brengen. Met optimisme en verse
moed gaan we met N-VA Hasselt weer
aan de slag.
Zorg goed voor elkaar. Samen geraken
we hier uit. Dan kunnen we elkaar weer
in levenden lijve ontmoeten. Daar kijk ik
alvast naar uit.
Met vriendelijke Vlaamse groeten,

Lut Creemers
Voorzitter

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 19 januari.

Hou nog even vol, alles komt goed!

Graag wens ik jullie een gelukkig en
gezond 2021. We wensen elkaar dat élk
jaar, maar de gebeurtenissen van afgelopen jaar geven deze wensen toch nog
een extra dimensie. Een goede gezondheid is geen hol begrip. Dat werd door
de coronacrisis keihard duidelijk.
De pandemie hield letterlijk de hele
wereld in haar greep. Met vereende
krachten moesten we de strijd aangaan.
De lokale besturen kregen daarbij heel
wat verantwoordelijkheden. Logisch,
want de lokale overheid is het bestuursniveau dat het dichtst bij de leefwereld
van de mensen staat.

voor- en tegenstanders kennen, maar
we moeten er wel allemaal doorheen.
Hopelijk komt er snel een einde aan en
kunnen we in 2021 de draad van het
‘gewone’ leven terug oppikken.
Voor N-VA Hasselt begint er ook een
nieuw hoofdstuk. We namen afscheid
van schepen Lies Jans, die andere
professionele uitdagingen aangaat, en
verwelkomen haar opvolgster Dymfna
Meynen. Bedankt Lies, voor al je verwezenlijkingen. Het ga je goed. Welkom,
Dymfna. Veel succes met je nieuwe
ambt. We zijn er rotsvast van overtuigd
dat je dat super gaat doen.

Daardoor kwam er heel wat extra werk
bij het stadsbestuur en de stadsdiensten terecht. Graag wil ik iedereen die
vorig jaar heeft meegestreden tegen het
coronavirus en de veelzijdige gevolgen
daarvan hier nogmaals erg danken.
Voor de flexibiliteit, de veerkracht,
de vindingrijkheid, het doorzettingsvermogen, de collegialiteit, het
positivisme, … Deze crisis haalde bij
velen het beste naar boven.

Samen laten we dit vreselijke jaar 2020
snel achter ons en kijken we graag en
met veel plezier vooruit. Het virus is
nog niet weg, dus volg de maatregelen
strikt op. Alleen zo kunnen we terug
naar het normale leven.

Dat sterkt me om ook in 2021 de strijd
tegen dit verschrikkelijke virus te
blijven aangaan. De aanpak zal altijd

Steven Vandeput
Uw burgemeester

Zorg ondertussen goed voor elkaar. En
voor jezelf.
Met vriendelijke Vlaamse groeten,
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Bedankt, Lies!
Eind 2020 trok schepen van de Hasselaar Lies Jans voor de laatste keer de deur van haar kantoor op ‘t Scheep dicht.
Op 1 januari werd ze algemeen directeur bij de gemeente Diepenbeek. We blikken graag even terug op haar
beleidsperiode en danken Lies voor haar inzet voor de Hasselaar.
Lies was als schepen van de Hasselaar bevoegd voor ontmoetingscentra, gezinsvormen & doelgroepen, preventie & veiligheid,
kerkfabrieken, gelijke kansen & inburgering, toegankelijkheid, sociaal woonbeleid, betrokkenheid & burgerparticipatie,
wijkbudgetten & wijkgericht werken en zorg. Hieronder een kleine greep uit haar vele verwezenlijkingen.

Met de ‘Buurt van het Jaar’
lanceerde Lies een compleet nieuw
initiatief. Daarmee wilde ze de
sociale cohesie binnen de wijken
aanwakkeren.

Lies Jans nam heel wat initiatieven
tijdens de coronacrisis. Een daarvan
was de organisatie van mini-concerten
langs de woonzorgcentra en instellingen voor personen met een beperking.
Verschillende Hasseltse muzikanten
brachten zo wat ambiance in deze
moeilijke periode.

hasselt@n-va.be

Gelijke Kansen & Diversiteit:
Naar aanleiding van IDAHOT,
de Internationale Dag Tegen
Homofobie en Transfobie, vonden
in Hasselt tal van activiteiten
rond het thema plaats. Ook het
Borrelmanneke werd in een
prachtig regenboogmanteltje van
de Hasseltse ontwerpster Kristien
Follon gehuld.

Met het Vrijwilligersontbijt
werden onze vele vrijwilligers
in de watten gelegd als dank
voor hun dagelijkse inzet.

Hasselt werd mede onder impuls van Lies verkozen tot ‘Sociaalste Gemeente van Vlaanderen’

Liefst 1.275 smaakpakketten ‘Lekker Hasselt’
werden bezorgd aan de
meest kwetsbare Hasselaren. Een mooi voorbeeld
van samenwerking
tussen stad en OCMW
Hasselt, Depot Margo,
Bewel en de vrijwilligers
van Hasselt Helpt.

Als stadsbestuur stimuleerde we ons
personeel en onze inwoners om deel te
nemen aan Tournee Minérale. Die oproep werd massaal gevolgd. Hiermee
wilden we sensibiliseren tegenover
overmatig alcoholgebruik.
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Je kan de activiteiten van Dymfna in het schepencollege volgen via haar Facebookpagina.

Dymfna Meynen: van ‘kinderschepen van Verkeer’
tot ‘schepen van de Hasselaar’
Sinds 1 januari mag Dymfna Meynen zich de nieuwe schepen van de Hasselaar noemen. Ze nam die
functie over van Lies Jans. We stellen haar graag even aan u voor.

Ze ging naar de lagere school in
Kermt waar ze met de hele familie
lid was van de tennisclub. In het
Dymfna werd in Hasselt
zesde leerjaar werd ze verkozen
geboren op 9 juni 1994 en
als ‘Kinderschepen van verkeer’
groeide samen met haar
in de kindergemeenteraad. Een
twee broers op in Stokrooie. duidelijk voorteken … In haar
Ravotten in de tuin, kampen tienerjaren was ze medeobouwen, voetballen en tenprichtster van de KLJ Stokrooie,
nissen op straat waren al snel waarvan ze ook enkele jaren
haar favoriete bezigheden.
leidster was.

Zodra ze aan de UHasselt rechten ging
studeren, werd ze lid van de N-VA. Ze
schopte het tot voorzitter van Jong N-VA
Hasselt en geraakte in 2018 verkozen in de
gemeenteraad. Daar werd ze in 2019 fractievoorzitter. In november werd ze verkozen tot
de nationale partijraad.

Nu is de 26-jarige Meynen,
die met haar vriend in Rapertingen woont, dus schepen
van de Hasselaar. Ze neemt de
bevoegdheden van Lies Jans
integraal over. Anne Caelen
neemt het fractievoorzitterschap over. N-VA Hasselt trekt
zo resoluut de kaart van de
jeugd.

Stad gaat ondernemers extra begeleiden
Zelfstandige ondernemers hebben door de
coronacrisis stevig in de klappen gedeeld.
Bovendien dreigt het ergste nog te komen.
Daarom wil het Hasseltse stadsbestuur
zijn zelfstandige ondernemers die in
moeilijkheden zitten op tijd bereiken. “We
starten in samenwerking met DYZO vzw
een begeleidingstraject op maat op”, aldus
schepen van Lokale economie Rik Dehollogne. DYZO staat voor ‘dynamiseren van
de zelfstandige ondernemer’ en is erkend

als structureel partner van het Vlaams
Agentschap Innoveren en Ondernemen.
“DYZO biedt discreet en kosteloos advies
en begeleiding aan zelfstandigen in moeilijkheden. Ze doet dit door begeleiding
op maat van de ondernemer. Daarvoor
sloten we nu een samenwerkingsovereenkomst met hen af”, legt Rik Dehollogne
uit.

Schepen van Lokale economie Rik Dehollogne

Binnenkort ook trouwen in Prinsenhof?
Het stadsbestuur start met de grondige
renovatie van het Prinsenhof in Kuringen. Het kasteel kan vanaf het najaar
zelfs gebruikt worden als trouwlocatie.
“We stellen deze Hasseltse erfgoedparel
opnieuw ter beschikking van de Hasselaar”, aldus schepen van Burgerlijke
stand Joske Dexters.
Om dit Hasseltse erfgoed te bewaren,
plannen we er nu grondige renovatiewerken. In een eerste fase werd het buitenschrijnwerk al aangepakt. Vervolgens
zal het dak volledig vernieuwd worden.

Aansluitend krijgt het buitenterras een
opfrisbeurt. Tegelijkertijd wordt het volledige interieur, zowel op het gelijkvloers

als op de andere verdiepingen, aangepakt.
Als laatste wordt de buitenaanleg piekfijn
in orde gebracht. Het Hasseltse stadsbestuur trekt hiervoor 300.000 euro uit. “Als
al deze renovatiewerken uitgevoerd zijn,
willen we het Prinsenhof ook ter beschikking stellen als tweede trouwlocatie. We
mikken op het najaar van 2021”, vult Joske
Dexters aan. “Verder wil het stadsbestuur
de lokale gemeenschap ondersteunen door
er vergaderaccommodatie, tentoonstellingsruimte, erfgoedlocatie en ontmoetingsruimte in onder te brengen.”

Joske Dexters, schepen van Burgerlijke stand
www.n-va.be/hasselt

Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigheid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid

