Gespreksavond
met minister

Steven Vandeput
Vrijdag 7 oktober – 19.30 uur
Corner Noord – Luminis Arena (stadion KRC Genk).
Stadionplein 4 - Genk. Iedereen welkom –
gratis toegang – met hapje & drankje
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Beste Hasselaars

Belastingen
geen oplossing
voor leegstand

Het nieuwe schooljaar is weer van
start gegaan. Graag wens ik alle
leerlingen en leerkrachten een
bijzonder leerrijk jaar toe. Traditioneel verwelkomt N-VA Hasselt in
deze periode haar nieuwe leden. Dat
waren er ook dit kwartaal weer heel
wat. Dat vers bloed geeft ons extra
kracht om weer volop te werken aan
een beter Hasselt.
Want ook het ‘politieke’ jaar komt
terug op gang. De elf N-VA-gemeenteraadsleden en vier OCMW-raadsleden blijven constructief oppositie
voeren. Dat wierp al vruchten af:
het Hasseltse stadsbestuur nam
sinds 2013 heel wat van onze
ideeën, voorstellen en opmerkingen
over. Maar goed ook. Zo zorgt de
N-VA-oppositie ervoor dat dit beleid
niet compleet ontspoort.
Alles rechttrekken zal niet lukken,
maar we blijven wél onze kanttekeningen plaatsen. Elke gemeenteraad opnieuw. Enkele van onze
voorstellen lees je verder in dit blad.
N-VA Hasselt komt ook naar je toe,
trouwens. Misschien ontmoet je ons
wel op de Jeneverfeesten, Dwars Door
Hasselt of op een tentoonstelling.
Tot binnenkort!
Lut Creemers
Voorzitter N-VA Hasselt
lut.creemers@n-va.be

Hasselt is een gezellige winkelstad. Maar te veel panden blijven te lang
leeg staan. Leegstandbelasting is geen oplossing. Enkel aankondigen dat
men de stad gaat promoten evenmin. Ook pop-up winkels bieden maar
een tijdelijke oplossing.
Dat in Hasselt-centrum en daarbuiten veel wordt gebouwd, is goed. Maar een visie
heeft meer nodig dan bouwwerken. Hasselt heeft vooral nood aan meer bedrijvigheid.
Sommige ondernemers hebben dat al begrepen. Zo investeren de handelaren van Galerij
De Ware Vrienden (zwaar) in een nieuw concept en verhaal om het hart van de stad
blijvend aantrekkelijk te maken. Ook de ontwikkeling van de Blauwe Boulevard biedt
kansen die we niet mogen missen.
Gemeenteraadsleden Steven Vandeput en
Marc Collett deden al talloze voorstellen
en suggesties aan het schepencollege, maar
antwoorden van het stadsbestuur blijven
voorlopig uit. De Hasseltse N-VA stelt concreet het volgende voor:
 Werk samen met handelaars én eigenaars van de gebouwen. Zij zijn het die voor
bedrijvigheid zorgen door investeringen.
De stad mag hen niet louter als melkkoe
voor belastingen gebruiken.
 Zet in op bewoning van de binnenstad met een gezonde mix van leeftijden
en beroepen. Dat zorgt voor leven, voor
klanten, en voor sociale controle. Investeer
dus ook in kinderopvang, bereikbaarheid,
scholen, enzoverder.
 Werk een echte visie uit voor
kleinhandel in de stad. Grote ketens hebben
hun plaats in Hasselt, maar er moet ook

ruimte zijn voor kleinere winkels,
ambachten en kunst.
 Zorg voor een parkeer- en mobiliteitsbeleid dat bezoekers tevreden stemt in
plaats van vooral maximale winst voor de
stadskas na te streven.
Hasselt is een bijzonder mooie stad, met
ongelofelijke mogelijkheden. De N-VA
zal daarom blijven hameren op een betere
winkelvisie.
Reageren? steven.vandeput@n-va.be
marc.collett@n-va.be
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Werken slepen aan

Virga Jessefeesten in 2017 op werf Grote Markt?
Start de werken aan de Grote Markt in september 2017, net nà de Virga Jessefeesten. Die oproep doet
N-VA-gemeenteraadslid Rik Dehollogne naar aanleiding van de planning die het stadsbestuur voorlegde
voor de werken in het stadscentrum.
De herinrichting van de Grote Markt blijkt immers pas medio 2018 afgerond te
zijn. De werken zouden starten in maart 2017. De zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten
vinden plaats van 5 tot 20 augustus 2017.

Deze ultieme oproep van raadslid Dehollogne werd helaas genegeerd. De bestuursmeerderheid keurde de planning van de werken goed, tegen de zin van de oppositie.

Verhoog het aantal verzorgingstafels in openbare gebouwen
De Stad Hasselt heeft te weinig voorzieningen voor jonge kinderen en baby’s in haar openbare gebouwen.
Onze stedelijke musea en bezienswaardigheden beschikken zelfs helemaal niet over verzorgingstafels.
“Als Hasselt zich wil profileren als toeristische trekpleister moet ze ervoor zorgen
dat jonge gezinnen niet geremd worden in hun bezoek aan onze stad”, stellen
gemeenteraadsleden Jan Wouters en Sylvia Feytons.
Onlangs slaakte ‘Mama’s met een missie’ een noodkreet. De vereniging wil dat er
in elke stad in ons land een plaats komt met verzorgingstafels voor grote kinderen
en volwassenen met een beperking.

“Voor alle duidelijkheid: de N-VA is voorstander van een herinrichting van de
Grote Markt en de omliggende straten”, verklaart Rik. “Maar doe dat alstublieft niet
net tijdens hét evenement van onze stad. Of wil de schepen de feesten misschien
met een jaartje uitstellen? Gebruik je gezond verstand en begin meteen na de Virga
Jessefeesten met die werken!”

Reageren? jan.wouters@n-va.be

Op dit moment is er alleen in Leuven een permanente verzorgingstafel. “Ook dat
idee nemen we mee in ons voorstel dat we op de gemeenteraad van september
voorleggen aan het stadsbestuur”, aldus Wouters en Feytons, beiden jonge ouders.
Reageren? rik.dehollogne@n-va.be
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Hasselt in beeld
Er viel weer heel wat te beleven in Hasselt deze zomer. U zorgde er met z’n allen voor dat de stad weer bruiste. Ook de N-VA genoot
met volle teugen van de grote diversiteit aan activiteiten.

Schepen volgt voorstel Lies Jans

Parkeerreglement wordt aangepast
Gemeenteraadslid Lies Jans ondervroeg de schepen van Mobiliteit op de laatste gemeenteraad voor de
vakantie opnieuw over het omstreden parkeerreglement.
Ze opperde dat er een aanpassing moest komen voor de bezoekers van de
bewoners en stelde voor dat daar een aparte regeling voor wordt uitgewerkt. Die
aanpassing komt er nu. “Onze constructieve oppositie heeft alweer geloond”, stelt
een tevreden Lies Jans vast. “We hadden net een officieel voorstel uitgewerkt om
voor te leggen aan de gemeenteraad van september toen de schepen met het goede
nieuws kwam dat er een aanpassing voor bezoekers van bewoners zou komen.”

Reageren? lies.jans@n-va.be

De N-VA vindt het alleen jammer dat dit nadien moet gebeuren. Waarom heeft
de schepen niet naar de bekommernissen van de buurt geluisterd alvorens het
reglement door de gemeenteraad te jagen? Maar N-VA Hasselt is toch tevreden
dat haar visie op dit punt kon doorwegen. “We kijken alvast uit naar de
bespreking van het aangepaste reglement in de gemeenteraad”, besluit Jans.
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Nog steeds geen BIN

Wanneer halt aan woninginbraken?
In maart 2015 opperde N-VA Hasselt dat het stadsbestuur werk moest maken van de promotie van
buurtinformatienetwerken (BIN). Dat zijn vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen buurtbewoners
en politie om de buurtveiligheid te verhogen.
“Maar er werd nog geen enkel buurtinformatienetwerk opgericht sinds de meerderheid meer dan
een jaar geleden een voorstel hierover goedkeurde”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Guido Fissette.
Hier is dus duidelijk nog werk aan de winkel.
Want het aantal woninginbraken in Hasselt blijft
stijgen. Daar moeten we een halt aan toeroepen.
Laten we dus hopen dat de buurtinformatienetwerken uiteindelijk toch nog van de grond komen.
“Want we willen toch allemaal dat de inbraken in
Hasselt stoppen”, besluit Guido Fissette.

hasselt@n-va.be

Reageren? guido.fissette@n-va.be
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Wat denkt u?
Via deze rubriek willen we graag jouw mening horen. Telkens leggen we een nieuw onderwerp
op tafel. Dit keer willen we weten wat jullie van het gloednieuwe zwembad in Hasselt vinden.
Alle opmerkingen, suggesties, complimentjes en mooie ervaringen zijn welkom. Laat het ons
weten via www.n-va.be/hasselt.

www.n-va.be/hasselt

De verandering werkt!

42,9%

VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%

5%
4%

45%

1ste kwartaal 2016 vs.
1ste kwartaal 2015

WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%
1%

+1,8%

0%

Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar

2015

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018

2016

+0,6%
2018

2015

2018

€€€€ €€
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Grondige
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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, Koningstraat 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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