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Beste Hasselaren,
De septemberfoor lokte weer heel
wat volk naar onze stad. Jammer
genoeg ging dat gepaard met veel
verkeershinder. Het verkeersmanagementsysteem dat de N-VA
al zo lang vraagt, had soelaas
kunnen bieden, maar de stad blijft
de boot afhouden.
Tijdens de zomervakantie konden
we niet om de Virga Jessefeesten
heen, met als blikvanger de
prachtig gerestaureerde O.L.V.basiliek. Deze parel schittert weer
dankzij Vlaams geld en minister-president Geert Bourgeois. Het
is niet de eerste N-VA-investering
in onze stad en het zal zeker niet
de laatste zijn.
Intussen voeren onze elf gemeenteraadsleden een sterke oppositie
tegen de amateuristische aanpak van dit stadsbestuur. Vanuit
Vlaanderen steken we nu graag al
een handje toe om Hasselt weer te
doen bloeien, zoals u in dit blad zal
lezen.
Hopelijk kunnen we na oktober
2018 onze handen écht aan de
Hasseltse ploeg slaan. Daarom doe
ik nu al een oproep om u achter
de N-VA te scharen en zélf te
beslissen wie uw stad bestuurt, in
plaats van de speelbal te zijn van
voorakkoorden.

Lut Creemers
Voorzitter
N-VA Hasselt
Meer info? lut.creemers@n-va.be

“ Onze stad moet 		
de toonaangevende
stad van Limburg 		
zijn.”

Steven Vandeput,
N-VA-fractieleider

U heeft een alternatief
Na jarenlang gepruts in de Hasseltse meerderheid greep CD&V een jaar
geleden de burgemeesterssjerp. Aan goede intenties geen gebrek, maar
op goed bestuur, transparantie en betrokkenheid van de inwoners
wachten we nog steeds. Deze coalitie wil bovendien verder doen na de
verkiezingen van oktober 2018. Maar daar wil de N-VA een stokje voor
steken.
Harde confrontatie met de
werkelijkheid

Verandering is nodig omdat de ene audit
na de andere het bestuurlijk geknoei
bewijst. N-VA-voorstellen om het beter
te doen, worden dan weer arrogant
weggelachen. En in plaats van te besparen
op de werking van de stad, worden
infrastructuurprojecten ‘uitgesteld tot na
2018’. Indien u uitkeek naar die al lang
beloofde verbetering in uw buurt, bent
u er dus aan voor de moeite. Maar de
bouw van het nieuwe stadhuis? Die gaat
natuurlijk wél door.
Intussen haalt Hasselt de nationale pers
met een duur geplagieerd logo en een
onbetaalbare woontoren voor jongeren.
Terwijl de binnenstad leegloopt en er op
één septemberweek maar liefst vijf (5!)
winkels de deuren sloten. De in 2013
aangekondigde centrummanager is

ongetwijfeld nog aan het ‘inlopen’. Ook
het nieuwe parkeergeleidingssysteem
wordt keer op keer uitgesteld.

Geen woorden maar daden

Hasselt bestuur je niet met beloftes en
aankondigingen. Eerst moet er een visie
zijn. En die van N-VA Hasselt is duidelijk:
onze stad moet de toonaangevende stad
van Limburg zijn. Een stad waar jong én
oud oprecht fier op zijn. Een stad die inzet
op veiligheid, bereikbaarheid, onderwijs
en kinderopvang, ruimte om te werken, te
studeren, te ontspannen, te winkelen en
te leven.
Daar wil de N-VA keihard aan werken.
Elke dag opnieuw. Voor u, inwoner van
onze stad. Omdat ons Hasselt beter
verdient. Als u in oktober 2018 voor de
N-VA kiest, dan kiest u dus niet voor
beloften, maar voor daden.
Meer info? steven.vandeput@n-va.be
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Huwelijk Balkacem

Ongezien amateurisme!
Nadat de schepen van Burgerlijke Stand het huwelijk van de veroordeelde terrorist Belkacem had voltrokken, vroeg gemeenteraadslid
Jan Wouters haar hoe zoiets heeft kunnen gebeuren. Haar repliek was
bijna aandoenlijk: “We konden niet anders.” Je zou bijna medelijden
met haar krijgen.

Dynamisch verkeersmanagementsysteem

Wachten op Godot?
N-VA Hasselt vraagt al sinds 2013 naar het
broodnodige dynamisch verkeersmanagementsysteem. Dat werd ons tijdens de
gemeenteraad ook al meermaals beloofd door
de bevoegde schepen. De laatste deadline was
de start van de Virga Jessefeesten. Maar helaas,
ook die haalde de stad niet.
Dit hele dossier is alweer een schrijnend voorbeeld van de aankondigingspolitiek waar dit
stadsbestuur zo in uitblinkt. Ondertussen zijn
ze niet verder gekomen
dan een houten bord met
een pijl erop … En de
Hasselaar? Die blijft in de
file staan.
 eer info?
M
lies.jans@n-va.be

Nieuwe schwung voor
Jong N-VA Hasselt
Halverwege de vakantie heeft Jong N-VA
Hasselt zichzelf nieuw leven ingeblazen. Onze
jongerenafdeling begint, onder leiding van
voorzitter Dymfna Meynen, met vers
enthousiasme aan een nieuw politiek jaar.
Via hun Facebookpagina blijf je op de hoogte
van de spetterende activiteiten die zij gegarandeerd zullen organiseren.

Meer info?dymfna.meynen@n-va.be

hasselt@n-va.be

Zuhal Demir slaagde er nochtans wel in om
hem niet te trouwen toen hij dat vanuit zijn
Antwerpse cel vroeg. Met de voltrekking van
dit huwelijk maakt het Hasselts stadsbestuur
de uitzetting van deze terrorist moeilijk, zo
niet onmogelijk. Ongezien
Meer info?
amateurisme.
jan.wouters@n-va.be

Woontoren

Gericht op de rijkere jongeren?

Het idee om jongeren en jonge gezinnen aan te trekken in Hasselt, is
prima. Dat zal de N-VA altijd steunen. De uitwerking van dit stadsbestuur is echter - alweer - dramatisch. Het
stadsbestuur legt aan de toekomstige bewoners
van de woontoren aan het Kapermolenpark een
leeftijdsgrens op van 32 jaar. Of deze maatregel
juridisch stand houdt, valt nog te bezien. Maar
het is gewoon een slechte regel die misbruik in
de hand werkt en haar
Meer info?
doel zal missen.
rik.dehollogne@n-va.be

Kerkenplan

Wat met beslist beleid?
Toen N-VA-gemeenteraadslid Lut Creemers
in juni 2015 voorstelde om het behoud van
het kostbare orgel in de Heilig Hartkerk op te
nemen in het onderzoek naar de nevenbestemming van de kerk, keurde de voltallige
gemeenteraad dit goed.
Meer dan twee jaar na dato is er dankzij aanhoudend aandringen van N-VA-raadsleden
Joske Dexters en Lut Creemers zowaar eindelijk
een kerkenplan. Maar geen woord over het
onderzoek naar het behoud van het orgel. Ook
de wijkbewoners hebben niets meer vernomen
sinds hun ideeënstorm in 2015 waar, onder
meer, de idee van een ‘orgelmuseum met
concertruimte’ uit de bus kwam. De gemeenteraad is voor dit stadsbestuur alweer een noodzakelijk kwaad gebleken.
Meer info? lut.creemers@n-va.be - joske.dexters@n-va.be
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N-VA Hasselt in beeld

 mdat de stad dit jaar op 11 juli de Vlaamse
O
feestdag niet meer vierde, nam N-VA Hasselt het
heft in eigen handen. Het werd een leuke namiddag met veel volk, kinderanimatie, een liveband
en veel gezelligheid.

 p Moederdag trok onze afdeling naar de
O
Dusart-markt om alle moeders in de bloemetjes te
zetten. V.l.n.r op de foto: Bert Lambrechts, Imelda
Beens, Sven Boeckx, Joske Dexters, Anne Caelen,
Marc Roppe, Filip Jolling, Lies Jans, Rik
Dehollogne, Jan Wouters en Lut Creemers.

 nze jaarlijkse barbecue was een groot succes.
O
Zaal ‘de Biekaar’ in Tuilt zat afgeladen vol.
Minister Steven Vandeput sprak de menigte toe.

 en delegatie kwissers van N-VA Hasselt eindigE
de op een verdienstelijke derde plaats tijdens de
quiz-avond van de Runkster Volksfeesten. Van
links naar rechts op de foto: Rik Dehollogne, Lies
Jans, Joske Dexters, Peter Briers en Jan Wouters.

 laams viceminister-president Liesbeth Homans
V
kwam op 5 mei naar Hasselt voor een lezing met
debat.

 iteraard kon N-VA Hasselt ook op Hasselt
U
kermis niet ontbreken. Van links naar rechts op
de foto: Sven Boeckx, Lies Jans, Steven
Vandeput, Bert Lambrechts en Jan Wouters.

De N-VA investeert in Hasselt!
In de Hasseltse gemeenteraad zitten we dan wel in de oppositie, maar dat belet de N-VA niet om in onze
mooie stad te investeren. Vlaams volksvertegenwoordiger en N-VA-ondervoorzitter Lies Jans zorgt er
vanuit Brussel immers voor dat er geregeld middelen naar Hasselt vloeien. Een beknopt overzicht …
289 145 euro voor de vernieuwing van het Jenevermuseum
10 000 euro voor het internationaal tennistornooi Young
Champions Cup

1 085 710 euro voor de wildwatersportbaan
89 145 euro voor de renovatie van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek

586 676 euro voor de Abdij van Herkenrode
1 149 000 euro voor de O.L.V.-kerk in Kermt
5 234 804 euro voor de jeugdherberg in Runkst
13 000 000 euro voor het viaduct aan de Philipsbrug
53 000 000 euro voor de nieuwe stelplaats van De Lijn
4 862 673 euro voor nieuwe fietsprojecten

www.n-va.be/hasselt

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

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
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