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hoog tijd voor verandering. Zeker in hasselt 
De eindejaarsperiode is traditioneel een dure periode met feestjes, cadeautjes, een  vakantie misschien? Als gezin maak je 
daarin keuzes. Skiën of niet? Nieuwjaar met vrienden in een chalet in de Ardennen of lekker gezellig thuis met het gezin? 
Krijgen zoon en dochter alles wat op hun verlanglijstje staat of moeten ze toch enkele zaken schrappen? Welke keuze 
je ook maakt, ze zal steeds met een oog op de geldbeugel genomen worden. Je geeft niet meer uit dan je hebt. Dat is een 
lovenswaardig beleid dat misschien inhoudt dat je soms iemand moet ontgoochelen, maar wel een beleid waarmee je je 
gezin niet in financieel gevaar brengt. 

Een stadsbestuur zou haar stad op dezelfde manier moeten leiden. Zou! Want niet elk stadsbestuur doet dat. Jammer ge-
noeg voor u doet het Hasseltse stadsbestuur dit duidelijk niet. Het heeft immers een financieel ontsnappingspoortje voor 
het geval zijn uitgaven hoger uitvallen dan hun inkomsten, namelijk ... u, de Hasselaar.

Willen we een uitzinnig stadhuis bouwen, maar hebben we daar het geld niet voor? Dan verhogen we de belastingen. Wil-
len we zelf een zwembad bouwen zonder een beroep te doen op de door Vlaanderen aangereikte subsidies, maar hebben we 
daar het geld niet voor? Dan verhogen we de belastingen. Willen we een tram door onze stad die de shoppers wegvoert van 
onze middenstand naar Maastricht, maar hebben we daar het geld niet voor? Dan verhogen we de belastingen. 

Door dit financieel wanbeleid zal niet alleen u, de Hasselaar, de rekening betalen van de profileringsdrang van ons  
stadsbestuur. Ook uw en mijn kinderen zullen dat nog lang moeten doen. 

In dit informatieblad, dat uitsluitend gewijd is aan het financieel wanbeleid van 
deze sp.a- CD&V-bestuursploeg, legt N-VA Hasselt uit wat er allemaal met het 
geld van u en uw kinderen gebeurt. Er is maar één conclusie: ook en vooral in 
Hasselt is het hoog tijd voor verandering. 

Met vriendelijke Vlaamse groeten
Marc Roppe
Voorzitter N-VA Hasselt
marcroppe@nvahasselt.be

Het bestuur van N-VA Hasselt wenst u en uw 
familie een prettig eindejaar en een gezond 
2016. Tot Kerstmis voert N-VA Hasselt actie ten 
voordele van Music For Life. De opbrengst gaat 
integraal naar Bednet. Zij bieden synchroon in-
ternetonderwijs aan voor langdurig of chronisch 
zieke kinderen. Zo kunnen deze kinderen die 
niet naar school mogen gaan, toch onderwijs 
volgen op afstand, via de computer, recht-
streeks én in interactie met hun klas. Meer 
informatie kan u vinden op http://www.
bednet.be/ 
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695 eurostadhuis kost élke hasselaar

De gemiste subsidies van het zwembad

Sinds 1 januari 2014 heeft Hasselt 
een nieuw afvalbeleid. Het Hasseltse 
stadsbestuur besloot om samen te 
werken met Limburg.net,  

de afvalintercommunale van 
Limburg. De huisvuilophaling en – 
verwerking is sindsdien niet meer 
in handen van de stad Hasselt. In 
ruil voor deze beslissing kreeg de 
Hasselaar een jaarlijks afvalfactuur 
van gemiddeld 86 euro, kleinere 
vuilniszakken, een containerpark 
dat gesloten is op maandag en een 
tariefverhoging wat grof vuil betreft.

Voor N-VA Hasselt is het duidelijk. 
Als je de vervuiler vraagt om te be-
talen, moet je ervoor zorgen dat hij 
een goede ondersteuning en waar 

voor zijn geld krijgt. Na aanhou-
dend protest van de burger en de 
oppositieraadsleden in de Hasseltse 
gemeenteraad, vernamen we op de 
commissievergadering van 13 ok-
tober 2014 dat men bij Limburg.net 
overweegt om de kwaliteit van de 
huisvuilzakken opnieuw te onder-
zoeken en dit op basis van de grijze 
vuilniszakken, die dateren van 
voor de Limburg.net-periode. De 
factuur blijft uiteraard even hoog.

hasselts huisvuilbeleid: Factuur omhoog

hasseltse coalitie rooft de stadskas leeg: investeringen ondermaats, 
schuld door het dak

Wilt u meer weten over de initiatieven van onze gemeenteraads-
leden? Surf dan naar www.n-va.be/hasselt. 

Like onze Facebookpagina en maak kans op een leuk cadeau!  
De pagina van N-VA Hasselt heeft momenteel 405 likes. De 500ste 

like ontvangt een Hasselt-bon ter waarde van 50 euro. Liken, dus! 

Reageren? 
jan.wouters@nvahasselt.be

In de oude rijkswachtkazerne aan de Groene Boulevard is het stads-
bestuur enige tijd geleden begonnen met het bouwen van een paleis 
voor zichzelf. Voor het prijskaartje van 53,7 miljoen euro krijgt de  
Hasselaar er zeven verdiepingen stadsdiensten bij. Inclusief: een 
enorme spiegelwand, ondergrondse parking en handelsruimtes. 

Gemeente- en provincieraadslid Bert Lambrechts liet al eerder weten dat 
hij dit veel te veel vindt. Temeer omdat er een perfect alternatief om de 
hoek ligt. “Alle stadsdiensten kunnen perfect worden ondergebracht in 
het provinciehuis. Daar is alles aanwezig: een raadszaal, burelen, parking 
en het is vlot bereikbaar. Bovendien is het provinciehuis met 14 000  
vierkante meter even groot als de ruimte die het stadsbestuur in het  
het nieuwe stadskantoor zal betrekken. Dat is een gemiste kans." 

Hasselt startte na een jarenlange soap en tientallen 
jaren gepalaver eindelijk met 
de bouw van het nieuwe 
zwembad. Tot zover het goede 
nieuws. Toch is dit een gemiste 
kans, volgens Lies Jans. Het 
stadsbestuur vond het immers 
niet nodig om een beroep 
te doen op de subsidies die 
Vlaanderen heeft aangeboden 
voor de bouw van een nieuw 
zwembad. Vond het stadsbestuur 
de procedures, die nota bene 

door sp.a-minister Anciaux werden ingevoerd, te 
moeilijk? 

Feit is dat wij als provinciehoofdstad niet zullen 
beschikken over een 50-meterzwembad. Iets wat met 
de Vlaamse subsidies wél was gelukt. Jammer, maar 
competitiezwemmen zullen we elders moeten gaan doen 
en bekijken. Hierdoor mist onze stad heel wat kansen op 
nationale en internationale sportmanifestaties. 

Feit is ook dat de Hasselaar weer een en ander zal 
mogen ophoesten om het volledige kostenplaatje te 
dekken. Liefst 21,5 miljoen euro. Dat schrijven we toch 
gewoon even bij op de factuur naar de Hasselaar? Dit 
had anders en beter gekund.

Meer lezen? 
www.n-va.be/hasselt

Reageren? 
bert.lambrechts@nvahasselt.be

Meer lezen? 
www.n-va.be/hasselt

Reageren? 
lies.jans@nvahasselt.be

Van baby tot oudere: elke Hasselaar betaalt 100 euro extra belastingen dankzij stadsbestuur

Gratis buzzypass 
voor -18 jarigen 

€ 1.600.000

Limburg.net

€ 5.800.000

Jaarlijkse 
intrestlast

€ 3.700.000

Nieuw stadhuis

€ 53.000.000
Nieuw NIET-olympisch 

zwembad

€ 27.000.000

Wegeniswerken 
Sparcatusproject

€ 2.000.000
Nieuw politiekantoor
€ 18.000.000
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De huidige coalitie heeft tot op vandaag nog geen euro bespaard. Integendeel. En 
dat is een keuze van dit bestuur: terwijl ze voor zichzelf een glazen paleis bouwen, 
wordt de Hasselaar alsmaar  meer uitgeperst.

KeuZe Voor belastingsVerhoging in plaats Van besparingen 
Al bij de eerste begroting in 2013 voerde deze coalitie een belastingsverhoging van 
7 miljoen euro door. Dat is 100 euro extra op de factuur van élke Hasselaar. Van 
zuigeling tot oudere. Die belastingsverhoging was én is een duidelijke keuze van 
deze coalitie. Want laat u niets wijsmaken: er was een alternatief. Als de uitgaven 
van de stad anderhalf jaar bevroren waren geweest, was nu al een positief resul-
taat bereikt.

Ondertussen laat deze coalitie ook de schulden ontsporen. Op zes jaar tijd zijn de schulden 
van onze stad met de helft gestegen. Of is er iemand die gelooft dat het nieuwe stadhuis gratis gebouwd wordt? 
Laat u ook daarover niks wijsmaken: ook dat is een keuze van dit bestuur. Eén voorbeeld. Een parking bouwen, 
zoals die aan de Kanaalkom, is voor de N-VA geen taak van een stadsbestuur. Een doordacht parkeerbeleid  
voeren is dat volgens ons wél. Deze coalitie bouwt dus wel parkings, maar vergeet het parkeerbeleid. 

VerantwoorDelijKheiD DoorschuiVen naar anDere niVeaus 
‘Het is de schuld van de Vlaamse en/of Federale overheid dat wij deze maatregel moeten nemen.’ Dit moet zowat 
het roodgedraaide plaatje van de schepen van financiën zijn. Dat hun eigen coalitiepartner CD&V eveneens op 
zowel het Vlaams als het Federale niveau de plak zwaait, lijkt sp.a niet te deren. Maar begrijpe wie kan: de CD&V 
zwijgt telkenmale bij dergelijke nonsensargumenten. Want, nog eens, laat u niks wijsmaken: er is geen enkele  
belasting die door Vlaanderen of door de Federale overheid aan de gemeenten wordt opgelegd. Het is in tegen-
deel de duidelijke keuze van deze coalitie om de factuur van hun wanbeleid naar u door te schuiven via extra 
belastingen. Dat noemen wij, bij de N-VA, een slecht (financieel) beleid.

Steven Vandeput
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