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hasselt

www.n-va.be/hasselt - info@nvahasselt.be
Hendrik Van Veldekesingel 150 - 3500 Hasselt
011 87 08 11

Heb je een vraag
of een suggestie?

V.U.: EMarc Roppe, Hendrik Van Veldekesingel 150, 3500 Haaslet

Op pagina 2 en 3 vind je
de contactgegevens van
al onze gemeente- en
OCMW-raadsleden en de
thema’s waarmee ze zich
bezighouden. Zij zijn jullie
stem in de gemeente.

N-VA Hasselt:
één sterke ploeg,
véél sterke
initiatieven
Van bij de start van deze bestuursperiode in januari 2013 voert N-VA Hasselt een
constructieve oppositie. Dat is met het huidige wanbeleid niet altijd gemakkelijk,
maar onze elf gemeenteraadsleden drukken hun stempel op de gemeenteraad.
Lut Creemers schudde schepen Gerald Corthouts wakker over de wekelijkse
markt die in het slop is geraakt. Dankzij Lut kondigde de schepen prompt enkele
initiatieven aan om de markt weer aan te zwengelen.

Wil je de initiatieven
van onze gemeenteraadsleden op de voet
volgen, surf dan naar
www.n-va.be/hasselt

Jan Wouters ontmaskerde het voetbalplan, een vehikel van ex-schepen Rob
Beenders, als een lege doos. Wouters wil nu met de nieuwe schepen van Sport
werken aan een duidelijke sportvisie voor àlle Hasseltse sportclubs.

N-VA-barbecue

Guido Fissette ijverde voor de oprichting van buurtinformatienetwerken om de
inbrakenplaag een halt toe te roepen. Hij kreeg steun van de politie voor dit initiatief.

vrijdag 3 juli 2015
vanaf 19 uur
Zaal Biekaar Tuilt/Kuringen
Meer info volgt

Lies Jans is onze mobiliteitsdeskundige. Zij blijft aandringen op een parkeerplan
voor Hasselt. Het voor dit jaar aangekondigde parkeergeleidingssyteem - dat er
komt op vraag van de N-VA – zal wel pas in 2016 worden ontwikkeld. Jammer.
Rik Dehollogne liet tijdens onze valentijnsactie de marktgangers draaien aan het
‘Uitgavenrad van de stad’. Daarop werden de verschillende grote projecten van de
stad, zoals het nieuwe stadhuis, mét hun kostprijs toegelicht vanuit de visie van
N-VA Hasselt.

Ook de komende jaren zal de N-VA blijven waken over het beleid van deze
mooie stad. Daarbij zullen we onze alternatieve voorstellen blijven aanreiken aan
het stadsbestuur. Aan hen om die
uitgestoken hand te aanvaarden.

Ook de komende jaren zal de N-VA blijven
waken over het beleid van onze mooie stad.
Steven Vandeput

www.n-va.be/hasselt
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stevenvandeput@nvahasselt.be
Minister van Defensie en
Ambtenarenzaken
financiën – ruimtelijke ordening
Centrum

liesjans@nvahasselt.be
Vlaams volksvertegenwoordiger
mobiliteit – welzijn
Kuringen

guidofissette@nvahasselt.be
Lid politieraad
sport – juridische zaken
Godsheide

marccollett@nvahasselt.be
economie – toerisme
Centrum
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katrijnotte@nvahasselt.be
reiniging – energie
Centrum
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bertlambrechts@nvahasselt.be
Lid politieraad
markten – jeugd
Wimmertingen

lutcreemers@nvahasselt.be
Lid politieraad
onderwijs – erfgoed
Centrum

rikdehollogne@nvahasselt.be
Lid politieraad
economie – evenementen
Sint-Lambrechts-Herk

hasselt@n-va.be

janwouters@nvahasselt.be
sport – domein Kiewit
Kuringen
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katrienleen@nvahasselt.be
Sint-Lambrechts-Herk
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De N-VA heeft altijd gezegd dat de Hasselaar na de
verkiezingen niet het bestuur kreeg waarvoor hij
gekozen heeft. Die stelling wordt met deze cijfers
bevestigd. Op zes jaar tijd is de weinige steun die het
stadsbestuur had, gehalveerd. Als je niet luistert naar
je inwoners en je eigen megalomane projecten willens
nillens blijft doordrukken, dan krijg je daar vroeg of
laat de rekening voor gepresenteerd.

sophiepersoons@nvahasselt.be
Centrum
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wilfriedcroux@nvahasselt.be
Stokrooie

U bent niet tevreden met dit stadsbestuur…
Het vertrouwen van de Hasselaar in het stadsbestuur nam een spectaculaire duik. Uit de laatste
stadsmonitor blijkt dat slecht 27 procent van de
inwoners het bestuur nog steunt. Niet verwonderlijk. Als je niet luistert naar je inwoners, kan je geen
vertrouwen opbouwen.

sylviafeytons@nvahasselt.be
wonen – grondbeleid
Kuringen

OCMW-RAAD
12

joskedexters@nvahasselt.be
senioren – gezin
Spalbeek

11

katleenvos@nvahasselt.be
Banneuxwijk

en dat begrijpen wij
Oppositie

N-VA Hasselt roept het stadsbestuur op om eens stevig
te bezinnen over hoe ze bezig zijn. Ze moeten dringend
beginnen te doen wat de Hasselaar vraagt. Als ze dat
niet kunnen, willen wij hen daar gerust mee helpen.

in bad nam om elke vorm van tegenspraak te vermijden.
Dat verhaaltje gaat nu niet meer op. N-VA Hasselt wijst de
Hasselaar erop dat het anders en beter kan. Onze boodschap
komt duidelijk aan. Dat sterkt ons. Onze ploeg zal op deze weg
blijven verdergaan. En we zullen alleen maar beter worden.

Want er is nu natuurlijk ook een sterke oppositie. In
tegenstelling tot vroeger, toen de sp.a alle partijen mee

Namens het bestuur van N-VA Hasselt,
voorzitter Marc Roppe

www.n-va.be/hasselt
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Doen wat
we moeten
doen
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De kracht van
verandering is de
motor van vooruitgang.

Geert Bourgeois,
Bourgeois, Vlaams
Vlaams minister-president:
minister-president: “Het
“Het Vlaamse
Vlaamse
Geert
regeerakkoord stelt
stelt een
een echte
echte verandering
verandering voorop.
voorop. Een
Een
regeerakkoord
kleine, slagvaardige
slagvaardige overheid
overheid met
met minder
minder overheidsbeslag,
overheidsbeslag,
kleine,
minder regels
regels en
en minder
minder lasten
lasten en
en met
met meer
meer ruimte
ruimte voor
voor
minder
investeringen. We
We staan
staan voor
voor moeilijke
moeilijke budgettaire
budgettaire tijden.
tijden.
investeringen.
Inspanningen zijn
zijn nodig,
nodig, want
want deze
deze Vlaamse
Vlaamse Regering
Regering wil
wil
Inspanningen
haar begroting
begroting in
in evenwicht
evenwicht houden.
houden. Zo
Zo creëren
creëren we
we ruimte
ruimte
haar
om te
te investeren
investeren in
in onze
onze economie
economie én
én in
in de
de zorg.”
zorg.”
om

Het
volledige
regeerakkoord
Het
regeerakkoord
Zijn
allevolledige
hervormingen
die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
vindt
op www.n-va.be
www.n-va.be
vindt
op
Neen,
datuusteken
we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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