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Beste Hasselaren
De hechte ploeg van N-VA Hasselt heeft
zich voorgenomen om ook dit jaar een constructieve oppositie te voeren. Zo kwamen
we in januari al met een sterk voorstel
rond toegankelijkheid. En zo zullen we de
komende maanden nog meer voorstellen
op de gemeenteraad brengen.
U kunt ook persoonlijk naar onze ideeën
en voorstellen komen luisteren. Sinds
oktober vorig jaar bezoekt N-VA Hasselt de
verschillende deelgemeenten en wijken van
onze stad. Zo zag u onze opvallende gele
caravan al in de Heilig-Hartwijk, in Kermt,
Spalbeek, Banneux, Rapertingen, Runkst
en Stokrooie. Met die ‘Ronde van Hasselt’
gaan we dit jaar gewoon door. Als je ons
ziet staan, kom dan zeker even langs.
Ik ben ook erg trots dat we in januari
Steven Vandeput als onze lijsttrekker
officieel hebben mogen voorstellen.
Nationaal voorzitter Bart De Wever kwam
er zelfs speciaal voor naar Hasselt. Met
minister Steven Vandeput kunnen we ons
geen betere kandidaat-burgemeester
voorstellen. N-VA Hasselt zal als één team
de kaart trekken van een veilige thuis in
een welvarend Hasselt.
Lut CREEMERS
Afdelingsvoorzitter
Reacties? lut.creemers@n-va.be

N-VA Hasselt
gaat resoluut
voor beter
bestuur

Na meer dan twintig jaar gebrekkig en visieloos beleid, waarbij het
stadsbestuur van het ene politieke schandaal in het andere sukkelde, is
het in Hasselt – meer dan waar ook – tijd voor Verandering.
De N-VA is uw waakhond

Het ooit zo geroemde afspiegelingscollege,
waarbij alle partijen mee in de coalitie
werden getrokken, is lang geleden
ontmaskerd als een instrument om de
achterkamerpolitiek onder de radar te
houden. Sinds de N-VA in 2013 haar grote
intrede in de gemeenteraad deed, werd
nog meer duidelijk wat voor een puinhoop
het stadsbestuur er de voorbije decennia
van gemaakt heeft. Meermaals moesten
we het schepencollege terugfluiten.

Constructieve oppositie

Wij hebben onze oppositierol correct
gespeeld. Meer nog, dankzij de N-VA
zijn er heel wat positieve initiatieven
goedgekeurd. Hét voorbeeld van onze
constructieve oppositie is het dynamisch
verkeersmanagementsysteem dat hopelijk
binnenkort na veel aandringen
geïnstalleerd zal worden.
Het dossier van het verkeersmanagementsysteem is symptomatisch voor dit

Veilig thuis in een welvarend Hasselt

vastgeroeste stadsbestuur. De mayonaise
pakt niet meer. De interne afrekeningen
binnen de meerderheid leggen een pijnlijk
kille sfeer bloot. De Hasselaar is daar het
slachtoffer van.

Steven Vandeput: “Veilig thuis in
een welvarend Hasselt”
“Daarom is het hoog tijd voor échte
Verandering. Als lijsttrekker neem ik
graag die handschoen op. Ik weet dat ik
geruggensteund wordt door een hechte
ploeg. Niet alleen de elf gemeenteraadsleden
en drie OCMW-raadsleden, maar ook
onze bestuursleden en onze leden achter
de schermen. Zij zetten zich in voor dat
ene doel: Hasselt moet beter worden.
‘Veilig thuis in een welvarend Hasselt.’
Daarmee komen we naar u toe. Daarvoor
wil ik samen met onze sterke Hasseltse
ploeg naar de verkiezingen trekken. Als
kandidaat-burgemeester hoop ik daarbij
op uw steun”, besluit Steven Vandeput.
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Vlaams geld voor Hasselts groen
Maar liefst 225 000 euro voorziet Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) voor groenprojecten in
Hasselt. Op heel wat onaantrekkelijke plekken worden 21 containers geplaatst. Vooral op plaatsen waar
omwille van technische of budgettaire redenen pas in de toekomst een geplande heraanleg kan plaatsvinden.
In die containers plant de stad een mix van streekeigen bomen, heesters en kruiden.
Samen met u voor meer groen

Zowel bij de selectie, de inrichting als
het beheer van de stadsecosystemen
worden de buurtbewoners betrokken.
Het is de bedoeling dat de containers
een vaste periode op eenzelfde plaats
blijven staan. Wanneer een plek of een
buurt wordt heraangelegd, zal men de
container naar een andere onaantrekkelijke, grijze locatie verplaatsen.

N-VA blij met initiatief

N-VA Hasselt is erg blij met de Vlaamse
subsidies. “Op die manier zorgen we
ervoor dat Hasselt weer wat groener
wordt. Daar willen we de komende jaren
verder op inzetten”, besluit
gemeenteraadslid Jan Wouters.
Jan WOUTERS, gemeenteraadslid
Reacties? jan.wouters@n-va.be

Stevige Vlaamse fietsinvesteringen in Hasselt

N-VA-voorstel uitgevoerd

N-VA investeert in uw
verkeersveiligheid

Centrummanager promoot
Hasselt als winkelstad

Reacties? lies.jans@n-va.be
Lies JANS, Vlaams volksvertegenwoordiger & gemeenteraadslid
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Ben Weyts zorgt voor recordinvesteringen in fietsinfrastructuur. Zo ook in Hasselt. Hij maakt onder meer
1 miljoen euro vrij voor een fietstunnel aan de Elfde
Liniestraat onder de Grote Ring en 300 000 euro voor
een structureel onderhoud van de Genkersteenweg.
Daar worden de fietspaden onder handen genomen.

Ook de Groene Boulevard wordt aangepakt

“Fietsinfrastructuur is belangrijk voor N-VA Hasselt.
Ook het grootste deel van de fietsherinrichting aan de
Groene Boulevard zal Vlaanderen trouwens financieren”,
stelt Vlaams Parlementslid Lies Jans, die bij de minister
aandrong op deze investeringen. “Ze gaan een voelbaar
verschil maken. We zijn blij dat Vlaanderen meer gaat
werken aan de wegen. Want dat is broodnodig in
Hasselt.”

hasselt@n-va.be

Reacties? rik.dehollogne@n-va.be
Rik DEHOLLOGNE, gemeenteraadslid
Sinds 2013 pleit gemeenteraadslid Rik Dehollogne voor de
aanstelling van een centrummanager voor de Hasseltse
handelskern. De taak van deze manager bestaat uit het
onderhouden van contacten tussen handelaars en het
stadsbestuur, het organiseren van shoppingevents en het
promoten van Hasselt als winkelstad. Bij gebrek aan een
volwaardige handelaarsvereniging was daar dringend nood
aan.

Aanstelling had sneller gemoeten

“Ik ben tevreden dat er na veelvuldig aandringen eindelijk
een centrummanager is. Van een hoerastemming is echter
geen sprake. Na vijf jaar verwaarlozing door het
stadsbestuur, met leegstand en dalende bezoekersaantallen
tot gevolg, wacht de centrummanager de loodzware taak de
handelskern te reanimeren. Ik wens hem oprecht veel succes
en ik zal elk goed voorstel mee ondersteunen”, aldus Rik.
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Al acht jaar zetten wij ons
keihard in voor Music For
Life. Ook dit jaar waren
onze leden weer druk in de
weer met de verkoop van
chocolade. De opbrengst
ging integraal naar het
goede doel.

Het bezoek van Bart De Wever aan Hasselt was een
overweldigend succes. Op zaterdag 27 januari zat de
Tiendschuur in Herkenrode afgeladen vol. De N-VAvoorzitter wist een aandachtig publiek meer dan twee uur
te boeien met een bijzonder interessante uiteenzetting.

Niels Vandeweyer, Jeroen Fissette en Anne
Caelen trotseerden de koude om rondjes te
gaan lopen tijdens de Warmathon in Kiewit.
Daarmee dikten zij het bedrag voor Music
For Life aan.

Onze bestuursleden
durven zich al eens
wagen aan een quizje.
Dit keer vormden Jan
Wouters, Lut Creemers,
Rik Dehollogne en
Katrien Leen een ploeg
op de quiz van
Ouderraad SBS.

Veilig thuis in een welvarend Hasselt

Ook N-VA Hasselt was op donderdag 7 december
aanwezig op de massabetoging als steun voor de
Catalanen. Jan Wouters en Jeroen Fissette waren onder
de indruk van de vreedzame mensenmassa.

Op zaterdag 16 december trok een ruime delegatie van N-VA
Hasselt op werkbezoek naar het Aalst van burgemeester Christoph
D’Haese. Hij en zijn bestuursploeg leveren bijzonder goed werk.
Aalst werd nog niet zo lang geleden zelfs verkozen tot beste
centrumstad van Vlaanderen. Dat wilden wij wel eens met onze
eigen ogen zien. Bedankt, N-VA Aalst, voor de prachtige ontvangst!

N-VA Hasselt begon
een tijdje geleden
aan de Ronde van
Hasselt. Daarmee
bezoeken we met
onze opvallend gele
caravan alle
Hasseltse wijken.

www.n-va.be/hasselt

De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

