Op volle toeren ’t nieuwe jaar beboeren!
En nog zo’n kranige wens:
gezond van gestel, warm van hart en vel,
vrij van kommer en kwel
het ga je in ’t nieuwe jaar zalig en wel.

(Stijn Streuvels)
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Beste Hasselaren,
Het is gezellig in de eindejaarsperiode: straten en pleinen worden
versierd en Hasselt zal er weer
prachtig bijliggen. Onze stad vormt
een schitterend decor voor Kerst en
Nieuwjaar. Een stad om trots op te
zijn.
Jammer genoeg besmeurt het
huidige stadsbestuur die reputatie.
Wat we de afgelopen maanden over
Hasselt moesten lezen, was helemaal niet om trots op te zijn. Oude
politieke cultuur ten top met genadeloze interne afrekeningen, geschuif
met postjes en ingeslikte beloftes.
Dit stadsbestuur deed alles behalve
wat het moet doen: ten dienste staan
van de Hasselaar. N-VA Hasselt
betreurt deze wanvertoning, die we
blijven afkeuren.
Maar laat er ons toch samen een
leuke eindejaarsperiode van maken.
Misschien komen we u wel tegen in
de stad of in één van onze gezellige
deelgemeenten. Want wij laten dit
slecht bestuur niet op ons gemoed
werken. De Hasselaren verdienen
beter en daar gaan wij voor. Nog
even doorbijten en het is zo 2018.
Tot binnenkort,
Lut Creemers
Voorzitter N-VA Hasselt
lut.creemers@n-va.be

Hasselt heeft wereldrecord
‘burgemeestertje spelen’ beet!
Wat de CD&V/sp.a-meerderheid de afgelopen maanden
presteerde, is de grootste politieke kermis uit de
Hasseltse geschiedenis. Met als triest hoogtepunt de
gemeenteraad van 25 oktober, waar we getuige
waren van een nooit geziene postjescarrousel.
Dit wereldrecord ‘burgemeestertje spelen’ staat
“De meerderheid
nog lang op de tabellen, voorspelt de N-VA.
plaatst pionnetjes,
de N-VA doet
Verzorgingstafels
Karolien Mondelaers (CD&V) begon de
effectief iets voor de
week op maandagochtend als (waarnemend) in openbare
burgemeester. Habib El Ouakili (sp.a) nam gebouwen,
Hasselaar”
nog diezelfde dag het roer over en mocht
op dinsdag de gemeenteraad starten, om
na enkele minuten Tom Vandeput (CD&V)
te benoemen als nieuwe (waarnemend)
burgemeester. Niet voor lang echter,
want toen de ‘geloofsbrieven’ van Nadja
Vananroye waren goedgekeurd, nam zij
plaats op de burgemeestersstoel. Kunt
u nog volgen? Zelfs de voorzitter van de
gemeenteraad verloor geregeld de weg in
deze krabbenmand.

N-VA-ideeën komen u ten goede

Gelukkig is er nog N-VA Hasselt. Onze
elf gemeenteraadsleden blijven met de
regelmaat van de klok constructieve
voorstellen op tafel leggen. Voorstellen waar
dit bestuur niet omheen kan omdat ze zo
goed gefundeerd zijn en ten dienste staan
van de Hasselaren.

uitstel van de
Steven Vandeput
werken aan de
Grote Markt tot
na de Virga Jessefeesten, een herziening
van het parkeerreglement, de oprichting
van buurtinformatienetwerken tegen
de inbrakenplaag, lokfietsen tegen
fietsdiefstal, een concreet actieplan
voor de stationsbuurt, uniforme
verzinkbare paaltjes in de binnenstad,
een sterretjesweide voor doodgeboren
baby’tjes: het zijn maar enkele van de N-VAinitiatieven die de meerderheid overnam.
Terwijl de meerderheidspartijen zich meer
bekommeren over welke pion op welke
plaats moet zitten, komen wij met ideeën
die u rechtstreeks ten goede komen. We
zullen dat blijven doen totdat de lijdensweg
van dit stadsbestuur in 2018 eindelijk
voorbij is.
Reageren? steven.vandeput@n-va.be

Winterborrelwandeling

Samen naar het dak van Hasselt
Zondag 29 januari 2017
Van 10 tot 12 uur
Sasput-Voogdijstraat 42, Sint-Lambrechts-Herk
Inschrijven kan via fabio.degiorgi@n-va.be
Meer info: www.n-va.be/hasselt
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Begijnhof moet openbaar domein blijven

3

Hasselt in beeld

Dit stadsbestuur moet het Begijnhof aankopen. Dat is de visie van N-VAraadslid Bert Lambrechts: “Samen met alle betrokkenen moet de stad
een visie uitwerken voor deze prachtige en unieke site in het centrum van
Hasselt.”
Het stadsbestuur zegt nu geen middelen meer te hebben om het Begijnhof te
kopen. “Ze trekken wel drie miljoen uit voor de aankoop van een vervallen
loods aan de Kanaalkom, maar anderhalf miljoen voor het behoud van
historisch erfgoed is dan weer te veel”, stelt Lambrechts. “Het bestuur wil de
omgeving van Z33 wel omvormen tot een museumkwartier, maar heeft totaal
geen idee wat er met het Begijnhof moet gebeuren.”
Het risico bestaat dus dat dit Hasseltse erfgoed aan de hoogstbiedende zal
worden verkocht. Dat kan N-VA Hasselt niet laten gebeuren. Het Begijnhof mét
de bijbehorende huisjes moet openbaar domein blijven. We zullen er alles aan
doen om ervoor te zorgen dat dit pareltje het eigendom blijft van diegenen die
het verdienen: de Hasselaren en de bezoekers van onze stad.

 p uitnodiging van N-VA Hasselt woon
O
de Marc
Hendrix, waar nemend burgemeester
van Mechelen,
de bekerwed strijd Spor ting Hasselt –
KV Mechelen bij.

Reageren? bert.lambrechts@n-va.be

 Gemeenteraadslid Lut Creemers en Jo
Cools betuigden hun sympathie aan
Oxfam, dat opkomt voor een eerlijke
suikerhandel door een lagere heffing op
de import van rietsuiker.
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Wordt stelplaats De Lijn aan station een parking?
Op 1 april wordt de nieuwe stelplaats van De Lijn in de Crutzenstraat in gebruik genomen. De oude stelplaats aan het
station komt dus vrij. De Lijn wil deze terreinen verkopen. Lies Jans roept het stadsbestuur op om deze te kopen en er
parkeerplaatsen te voorzien.
“De verkoopsprocedure zal worden opgestart bij de dienst vastgoedaktes”,
verklaart Jans. “Deze dienst maakt een raming en stelt een openbare verkoop
op. De stad Hasselt kan het Vlaams Gewest echter ook onteigenen als er op
diezelfde plaats een bestemming van openbaar nut komt. Hiermee vermijdt de
stad een openbare verkoop en potentieel hogere prijzen.”
De N-VA ziet mogelijkheden voor woningen en groen op deze grond, evenals
een parkeerterrein. Gezien de parkeerproblematiek in de naburige wijk, zou
dat een zinvolle bestemming zijn. “Daarom doen wij een oproep aan de stad
om hier actie in te ondernemen,” besluit Lies Jans.
Reageren?lies.jans@n-va.be

Minder files door slimme verkeerslichten op Grote Ring

Na de zotte investeringen: de blinde besparingen
Ondanks een jaarlijkse extra belasting van 100 euro per Hasselaar (van baby tot bejaarde) heeft
dit schepencollege niet genoeg geld om haar bouwwoede te betalen. Dit bestuur springt verder dan
zijn financiële stok lang is, roept N-VA Hasselt al jaren. Nu geeft het stadsbestuur dan toch met het
schaamrood op de wangen toe dat wij al die tijd gelijk hadden. Het gevolg: Hasselt moet voor maar
liefst 24 miljoen euro (!) besparingen doorvoeren.
Bovendien maakt de coalitie daarbij nog de foute keuzes ook. Zo wilt men besparen op de beloofde
fietsinfrastructuur, op rioleringswerken, op de renovatie van de sporthallen, op kinderopvang, op de
bibliotheek, op wegenwerken, … Kortom: allemaal besparingen die de Hasselaar rechtstreeks raken.

Wat denkt u?

De lichten worden afgestemd op de verkeersdrukte en zorgen voor een
betere doorstroming. Daardoor zouden er minder files op de Grote Ring
moeten zijn. De ingreep is niet goedkoop, maar zal zijn nut hebben volgens
minister Weyts.

hasselt@n-va.be
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Het is zo klaar als een klontje: dit bestuur bouwt nog liever een peperduur spiegelpaleis voor zichzelf dan
een prachtig historisch erfgoed als het Begijnhof in eigen beheer te houden. Begrijpe wie begrijpen kan!

De Grote Ring rond Hasselt slibt dicht. Daarom onderneemt Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) nu
actie, op vraag van Lies Jans. Volgend jaar wordt de volledige Grote Ring
uitgerust met slimme verkeerslichten.

“N-VA Hasselt wilde iets doen aan frustrerende files op de Grote Ring”,
alsdus Lies Jans. De minister was bereid om dit probleem samen met het
Agentschap Wegen en Verkeer aan te pakken. Als we vanuit Brussel iets
kunnen doen voor Hasselt zullen we dat zeker niet nalaten.”

Uiteraard ontbrak de N-VA niet op de
Jeneverfeesten, hét evenement in Hass
elt.

 p 7 september organiseerden
O
N-VA Genk en Hasselt samen een
gespreksavond met minister van
Defensie en Ambtenarenzaken Steve
n
Vandeput.

Reageren? lies.jans@n-va.be

Via deze rubriek willen we graag uw mening horen. Telkens leggen we een nieuw onderwerp op
tafel.
Deze keer willen we weten wat uw visie is op het Begijnhof. Alle opmerkingen, suggesties, visies
en mooie ervaringen zijn welkom.
Laat het ons weten via www.n-va.be/hasselt.

www.n-va.be/hasselt
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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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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