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Hasselt
V.U. Davy Steegmans
Herkerstraat 27B
3500 Hasselt

Beste Hasselaren,
N-VA Hasselt luistert naar de Hasselaren. Na de vele gesprekken met u allen,
kunnen we nu al besluiten dat u rekent
op een nieuw beleid. Ook merken we
dat de Hasselaar nood heeft aan een
bestuur dat écht luistert naar zijn inwoners en rekening houdt met hun meningen en vragen.
Met al die opmerkingen in het achterhoofd gingen we aan de slag.
In verschillende werkgroepen ontwikkelt N-VA Hasselt haar visie op Hasselt.
Zo kunnen we met uw hulp schrijven
aan een positief verhaal voor Hasselt.
Een visie op alle aspecten van onze samenleving:
• lokale economie, wonen en
ruimtelijke ordening
• sociaal weefsel
• sociaal beleid
• mobiliteit, leefmilieu en energie
• bestuurszaken
De kracht van verandering begint in
Hasselt.
Op het nationale partijcongres werd de
slogan van de campagne van de N-VA
voorgesteld. De kracht van verandering. Deze slogan is op maat gesneden
van onze stad. Ook hier snakt de bevolking immers naar verandering.
Uw inbreng is de basis voor een bestuur van, voor en door Hasselaren.
Met uw hulp kunnen we alle frisse
ideeën omzetten in beleid.
Alvast bedankt voor uw vertrouwen.
Davy Steegmans
Voorzitter N-VA Hasselt
Reactie: davysteegmans@nvahasselt.be

Hasselt heeft nood aan visie
‘De gemiddelde Hasselaar mag tevreden zijn met zijn stad en haar beleid.’ Dat
is wat dit afspiegelingscollege ons wil laten geloven. De communicatiemachine
van het stadsbestuur verwijst daarvoor naar de hoge absolute scores in ‘de
stadsmonitor’. Dat is een vergelijkende studie van de 13 Vlaamse centrumsteden.
Nochtans toont diezelfde studie aan dat Hasselt zich eerder in het peloton dan
wel aan de kop bevindt.
Korte termijn
Hasselt wordt bestuurd op korte termijn. Dat komt
omdat in het afspiegelingscollege de grote SP.a
de CD&V en Open VLD aan zich gebonden heeft.
Dit laat geen democratisch debat toe. Daardoor
blijven echte keuzes uit. Bovendien wordt er nooit
nagegaan of de beslissingen ook het gewenste effect
brachten. Een slimme en handige communicatie
Steven Vandeput
moest volstaan.
Lijsttrekker N-VA Hasselt
Federaal parlementslid
Stadsdiensten
Dit kan en moet anders. De N-VA wil voor de toekomst werken met een strategisch
meerjarenplan. De stad moet op basis van het algemeen belang beslissen waar
haar prioriteiten liggen. Alle beslissingen en vastgelegde budgetten moeten
kaderen binnen dat strategisch plan. Op deze manier kan ook gecontroleerd
worden of ze ‘wel goed bezig zijn’.
Het schepencollege moet het beleid uitstippelen. Aan de stadsdiensten moet de
kans gegeven worden zich binnen dit beleidskader te ontplooien. De ervaring
en de deskundigheid die bij de stadsdiensten aanwezig is, moet immers meer
worden uitgespeeld.
Reactie: stevenvandeput@nvahasselt.be

Valentijnsactie

Davy Steegmans
Voorzitter N-VA Hasselt

De N-VA houdt van Hasselt en de Hasselaren!

Een betrouwbare ploeg voor Hasselt
Lies Jans, 2de plaats N-VA Hasselt,
liesjans@nvahasselt.be

Op deze pagina stellen vier bestuursleden van N-V A Hasselt zich kort aan je voor. Zo leer 		
je hen wat beter kennen tegen dat je binnen minder dan een jaar naar het stemhokje trekt.
We vroegen de bestuursleden bovendien een antwoord te geven op de volgende twee vragen:
1) Waarom heb je gekozen voor de N-VA?
2) Wat is je prioriteit bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Veilig en vlot verkeer prioriteit voor N-VA Hasselt
N-VA stelt Witboek Veilig Verkeer Hasselt voor
In mei vorig jaar lanceerde N-VA Hasselt een interactieve webstek waar iedereen gevaarlijke en/of onduidelijke
verkeerssituaties in Hasselt kon melden. Er kon ook gestemd worden op deze situaties: ‘In totaal kwamen er 66
verkeerssituaties op onze webstek terecht,’ aldus Lies Jans, die voor de N-VA in de commissie mobiliteit en openbare werken
van het Vlaams Parlement zetelt. ‘Er werd ook meer dan 4000 keer gestemd en vele bezoekers schreven een reactie neer.
Deze grote respons bewijst dat er nood is aan een soort platform waar de inwoners hun ei kwijt kunnen. Want momenteel
worden de Hasselaren veel te weinig betrokken bij de totstandkoming van ingrijpende verkeerswerken. Terwijl het toch net
zij zijn die er het meest mee in aanraking komen. Het had dan ook vermeden kunnen worden dat de herinrichting van de
Luikersteenweg het meest werd aangeklikt op onze webstek. Overleg met de bewoners had dit anders kunnen doen lopen.’

1) Ik koos voor N-VA omdat het een consequente partij is die niet exclusief kiest voor macht, maar een
degelijk programma heeft dat de Vlaming maximale en rechtvaardige ontplooiingskansen geeft. Het
gedachtegoed van N-VA heeft me na jaren van politieke desinteresse overtuigd dat politiek nodig is in
en voor Vlaanderen.
2) Er moet meer aandacht komen voor de buitenwijken. Alle belangrijke investeringen gaan naar megaprojecten in de binnenstad, terwijl de buitenwijken moeten wachten op behoorlijk werkende rioleringen, op berijdbare en veilige wegen, enz. Zelf woon ik in Kiewit en moet ik vaststellen dat bijvoorbeeld
het onderhoud van de wandelpaden van het domein Kiewit werkelijk te wensen overlaat.

Station
‘Verder wordt het gebrek aan fiets- en voetpaden veel aangeklaagd,’ gaat Lies Jans verder. ‘Ook het parkeerbeleid in Hasselt
rammelt langs alle kanten. Of liever: er is geen parkeerbeleid.’
De centrumpendel mag voor N-VA Hasselt ook gerust afgeschaft worden: ‘De luchtvervuiling is één aspect, de – onduidelijke
- kostprijs een ander. Bovendien ligt de Grote Markt slechts op een goede 500 meter van het Station. Dat station moet als
knooppunt dienen: met de fiets of te voet geraak je gemakkelijk in het centrum. Een duidelijke informatieverschaffing aan het
station over de - korte - afstand naar de Grote Markt zou ook al veel mensen te voet laten gaan. Dat is bovendien bevorderlijk
voor de passage en de handelszaken op de route. Voor mensen die slecht te been zijn kan er een kleine, elektrische pendelbus
voorzien worden,’ laat Lies Jans weten.
Oplossingen
Met dit Witboek stapte N-VA Hasselt naar het stadsbestuur: ‘De schepen van mobiliteit wilde ons graag ontvangen en vond
dit een goed initiatief. Hij zou het overmaken aan de schepen van openbare werken,’ aldus nog Lies Jans.
Voorts zal Lies Jans de situaties waarvoor Vlaanderen bevoegd is aankaarten in het Vlaams Parlement.

GERARD GIELEN

gerardgielen@nvah
asselt.be – Kiewit
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1) De N-VA is vernieuwend, Vlaams en inclusief. Ze gaat voor een positief Vlaams beleid, met een open
blik op de wereld, waarbij de aandacht voor individuele vrijheid, creativiteit en ondernemerschap niet
in de weg staat van de leefbaarheid van de omgeving en van het samenleven.
2) Ik zou gaan voor een correct beleid, vrij van verzuiling en vóór het belang van de gemeenschap,
waarbij ieder zijn/haar verantwoordelijkheid draagt op alle vlakken zodat we er samen beter van
worden.
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1) In tegenstelling tot vele anderen, kreeg ik
het Vlaams gedachtegoed niet van thuis mee,
maar kwam ik er zelf reeds op jonge leeftijd
logisch redenerend bij uit. De N-VA is een
rechtlijnige partij die wel compromissen sluit
maar zichzelf niet ‘verkoopt’, die naar het
volk luistert, maar hen niet simpelweg naar
de mond praat.
2) Vooreerst gaat mijn aandacht naar de
binnenstad, en meer bepaald naar de
versterking van de handelskern. De lokale
middenstand moet ondersteund worden via
de opwaardering van bestaande zijstraten,
zodat Hasselt geen eenheidsworst van
grote ketens wordt. Verder vind ik dat we
werk moeten maken van een evenwichtig
en transparant bestuur.

Hasselt in het kort
Stickeractie
Het stadsbestuur had duidelijk nood aan een opblinkactie van het geblutste imago. De SP.a en co konden het niet langer
aanzien dat hun slecht beleid nu ook naar buiten kwam, waarmee het sprookjesleven in Hasselt ineens in twijfel werd
getrokken. Als tegenreactie ontwierp het stadsbestuur de sticker ‘I love Hasselt’. Zal deze sticker en een partij grote vlaggen
volstaan om bv. het schandaal bij HAZODI ‘dicht te plakken’? Om nog maar te zwijgen van de kostprijs ervan.

RIK DEHOLLOGNE
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Restauratiepremie
N-VA Hasselt is uiterst tevreden dat minister Bourgeois een restauratiepremie van
583 821,74 euro heeft toegekend aan het gebouwencomplex van het Virga Jessecollege
aan de Guffenslaan. Dit is sinds 2009 een beschermd monument. Het college werd
in 1881 gebouwd naar aanleiding van de Schoolstrijd. Het is een van de grootste
neogotische gebouwen in Limburg.
Reactie? jeroenfissette@nvahasselt.be
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1) Politiek heeft me altijd geboeid. Ook
is er de bewuste en duidelijke keuze om
me in te zetten voor de Vlaamse zaak. De
keuze voor N-VA was dan ook logisch.
Het is een rechtlijnige partij, die haar argumenten en standpunten stevig onderbouwt.
2) Hoofdzaak is dat er een transparanter beleid gevoerd wordt en dat er meer naar de inwoners geluisterd wordt. Als inwoner van Hasselt moeten we er zeker van zijn dat de stadskas beheerd wordt door “een goede huisvader”. Er moet voldoende aandacht gaan naar
betaalbaar wonen voor alle Hasselaren, met bijzondere aandacht voor alleenstaanden en
jonge gezinnen.

De kracht van verandering:
De verandering
begint in Hasselt

Steven Vandeput
Federaal Kamerlid
Lijststrekker N-VA Hasselt

Lies Jans
Vlaams volksvertegenwoordiger
2de plaats N-VA Hasselt

"Er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt." Met die woorden lanceerde partijvoorzitter Bart De Wever de slogan waarmee de N-VA in oktober naar de lokale verkiezingen trekt: "De kracht van verandering".
In totaal organiseerde de N-VA vijf inhoudelijke vormingsdagen. In elke provincie één. Telkens kwam er een cluster van thema’s
aan bod. Deze werden besproken, becommentarieerd en uiteindelijk aangereikt aan elke lokale afdeling.
Zij gaan daar allemaal mee aan de slag. Ook N-VA Hasselt is volop bezig met het uitwerken van een gedragen programma voor
Hasselt.
Tot binnenkort.
Het bestuur van N-VA Hasselt
Davy Steegmans, voorzitter; Jeroen Fissette, secretaris; Marc De Meyer, ledenverantwoordelijke; Wilfried Croux, penningmeester; Gerard Gielen, webverantwoordelijke; Rik Dehollogne, organisatieverantwoordelijke; Matthias Brouns, jongerenveranwoordelijke; Agna Lammens, bestuurslid; Katleen Vos, bestuurslid; Marianne Gorissen, bestuurslid; Roger Deprez, bestuurslid
Gino Vandenborne, bestuurslid; Lut Creemers, bestuurslid; Joske Dexsters, bestuurslid

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

Het gaat goed met N-VA Hasselt. Maar het kan nog beter.
Sluit je aan bij de snelste groeiende partij van Vlaanderen!
0 Ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
0 Ik wens het N-VA programma te ontvangen
0 Ik heb een idee voor Hasselt
NAAM en VOORNAAM:
ADRES:
TEL.:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

Terugsturen naar: N-VA Hasselt - Hendrik Van Veldekesingel 150 - 3500 HASSELT of info@nvahasselt.be

