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V.U. Davy Steegmans
Herkerstraat 27 B
3500 Hasselt

Woord van
de voorzitter
Beste Hasselaren,
We kijken nog even terug op een bewogen jaar. Er was commotie rond de aankoop van de Pukkelpopweide, terwijl de
natuurramp tijdens het festival veel menselijk leed bezorgde. De graaicultuur bij de
politiezone HAZODI haalde op een negatieve manier het nationale nieuws. Incidenten die nog lang zullen nazinderen.
N-VA Hasselt werkte ondertussen keihard
aan de uitbouw van onze bestuursploeg.
Allemaal mensen met een visie op onze
prachtige stad.
Meer dan een vijfde van onze leden werkt
actief mee aan onze visie over gemeentelijke materies. N-VA Hasselt is dankbaar
voor hun onvermoeibare inzet en gedrevenheid.
Ook uw inbreng stellen we op prijs.
Via onze actuele webstek en dit blad hielden we u al op de hoogte. Daarnaast kan u
maandelijks, voor onze bestuursvergaderingen tussen 18 en 20 uur, informeel kennismaken met mandatarissen Lies Jans en
Steven Vandeput en de rest van de bestuursploeg. Raadpleeg onze webstek voor
de datum en plaats van de volgende vergadering.
N-VA Hasselt zal de nationale koers van
de partij vertalen naar het lokale niveau.
Wij laten u beetje bij beetje kennismaken
met onze visie op deze
stad. Hasselt snakt immers naar verandering.
Transparantie en eerlijkheid blijven daarenboven
prioriteit nummer 1 voor
ons.
Davy Steegmans
Voorzitter N-VA Hasselt
davysteegmans@nvahasselt.be

Ingrijpende herinrichtingen leiden niet tot betere verkeerscirculatie

Invalswegen blijven potdicht
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat een gedetailleerde studie uitvoeren omtrent de snelwegcomplexen rond Hasselt. Prima, volgens Lies Jans,
die over de rotonde aan de Sint-Truidersteenweg een parlementaire vraag stelde.
Maar de fileproblematiek vraagt ook om oplossingen op korte termijn.
Al in 2010 wou het AWV Limburg de rotonde aan de overgang tussen de expressweg
en de Sint-Truidersteenweg vervangen door een kruispunt met verkeerslichten.
Daarvoor moest wel eerst de verkeerssituatie bestudeerd worden. Anno 2010 klonk
het dat dit ‘prioritair’ zou gebeuren. Daarom vroeg Lies Jans een stand van zaken
aan de minister van Mobiliteit.
AWV wil nu met een gedetailleerde studie omtrent de samenhang van de verschillende Hasseltse snelwegcomplexen de fileproblematiek aanpakken.
NAAR HASSELT = AANSCHUIVEN
Op de invalswegen naar de stad zit het elke ochtend strop.
• Luikersteenweg (heraangelegd in 2011)
• Kuringersteenweg (heraangelegd in 2011)
• Kempische Steenweg
• Sint-Truidersteenweg
SENSIBILISERING IS BELANGRIJK
Sensibilisering over het correct gebruik van rotondes kan het fileleed nu al verminderen. De stad
Hasselt kan hierin een rol spelen. De gemeenteDe files aan de rotonde op de
lijke informatiekanalen zijn in staat de bevolking
Sint-Truidersteenweg blijven
in te lichten, zodat de capaciteit van deze rotonde
bestaan. Daarom pleit
optimaal benut kan worden. Ook met tijdelijke
Lies Jans voor voorlopige
extra wegmarkeringen zal de doorstroming vlotmaatregelen,
in afwachting van de
ter verlopen. N-VA Hasselt ziet dit als voorbode
resultaten van een studie.
van een structurele oplossing. Die moet alle denkpistes bekijken alvorens een oplossing voor de
hele omgeving te vinden.
Reageren? liesjans@nvahasselt.be

Transparantie is een werkwoord
2012 wordt voor Hasselt en voor de Hasseltse N-VA
een belangrijk jaar. In oktober kiezen de Hasselaren een nieuw stadsbestuur. De grote vraag is daarbij
of Hasselt zal kiezen voor een bestendiging van het bestaande beleid ‘voor de vrienden’, of voor een effectieve verandering.

IDEEËN VOOR HASSELT

Heb je een idee voor
je stad? Vind je dat er
iets beter kan? Zie je
zaken die juist erg
goed zijn en versterkt
moeten worden?

GEMEENSCHAPVORMING
De N-VA wil in elk geval terug naar de basis:
• Een stad waar beleid gevoerd wordt op basis van het
algemeen belang.
• Een Hasselt voor àlle Hasselaren, met effectieve ondersteuning voor zij die het goed doen en aangepaste zorg
voor zij die het nodig hebben.
• Een stad waar het goed is om te wonen, te leren, te
werken en te ontspannen. In en rond de stadskern,
maar ook in de deelgemeenten.
N-VA Hasselt kiest kortom voor een stad waarin we
samen een gemeenschap vormen.
WERKGROEPEN
Sinds enkele maanden bereidt onze afdeling het N-VAprogramma 2013-2019 voor in een aantal inhoudelijke
werkgroepen. Vanaf april zullen we onze verschillende
standpunten en oplossingen aftoetsen bij de Hasselaren.
Het mag duidelijk zijn dat we hiermee doen wat we zeggen. Transparantie en inspraak zijn voor N-VA Hasselt
geen holle begrippen: het zijn werkwoorden.

N-VA Hasselt betrekt de Hasselaar effectief bij het
beleid voor de komende zes jaar.
Via idee@nvahasselt.be kan je al je bemerkingen
kwijt. Ook via de post kan je ons bereiken: N-VA
Hasselt, Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150,
3500 Hasselt.
Alle opmerkingen worden
besproken in de
werkgroepen die we
momenteel organiseren.
steven.vandeput@n-va.be
Volksvertegenwoordiger
Lijsttrekker N-VA Hasselt

Hasselt in het kort
WIJKVERSCHILLEN
Alle Hasselaren zijn gelijk voor de wet... of toch niet? Het
valt op dat regelingen van deelgemeente tot deelgemeente
en van wijk tot wijk kunnen verschillen. Kerkhoven worden bijvoorbeeld in iedere wijk anders onderhouden, anders aangelegd en anders opengesteld. Dit is zeker geen
alleenstaand geval. Ook jeugd- en culturele verenigingen
merken wijkverschillen in het beleid. Iedereen over dezelfde
kam scheren, is het motto, maar daarvoor heb je allereerst
een echt beleid nodig!
ginovandenborne@nvahasselt.be

NATIONAAL VOETBAL MOET
IN HASSELT BLIJVEN
Voetbalclub Koninklijke Sporting KermtHasselt ging in december in vereffening.
Meteen zetten heel wat mensen zich vrijwillig in om de club weer op de rails te zetten.
Met succes. De openingswedstrijd van het
‘nieuwe’ Hasselt lokte meer dan 1 000 toeschouwers. N-VA Hasselt is overtuigd van het belang van
een voetbalploeg in de nationale reeksen. Tegelijkertijd moe-

ten we ook onderzoeken of enkele Hasseltse clubs uit provinciale reeksen niet kunnen fusioneren. Zo kan men nog
sterker voor de dag komen.
jeroenfissette@nvahasselt.be

DOOFSTOM VOOR LIJN 1
In elke stad waar de Spartacustram in de toekomst zou kunnen
passeren, roept men de bevolking massaal op om hun mening over dit project te geven.
Niet zo in Hasselt, toch de stad die hét knooppunt zal vormen. Over Lijn 1 blijft het stadsbestuur immers doofstom.
Waarom mag de bevolking wel meepraten over lijn 2 van
Hasselt naar Genk maar niet over die naar Maastricht?
Wordt er teveel - logische - tegenkanting verwacht waartegen het stadsbestuur geen zinnige argu-menten heeft? Hasselt kan op gebied van informatie- verstrekking en
transparantie nog iets leren van Maastricht. Op de webstek
www.tramvlaanderenmaastricht.nl kom je tenminste iets te
weten.
liesjans@nvahasselt.be

Een betrouwbaar team voor Hasselt
Op deze pagina stellen vier bestuursleden van N-VA Hasselt zich kort aan u voor.
Zo komt u te weten wie de mensen zijn waarvan u op 14 oktober het bolletje rood
kan kleuren. We vroegen de bestuursleden een antwoord te geven op de volgende twee
vragen:

 Waarom heb je gekozen voor de N-VA?
 Wat is je prioriteit bij de gemeenteraadsverkiezingen?
 De N-VA staat voor eerlijkheid en standvastigheid: twee belangrijke punten in
een degelijk bestuur. In ons o zo verdeelde landje miste ik die kwaliteiten al lang.
 Ik hoop dat we het federale resultaat op lokaal vlak
kunnen doortrekken en zo het verschil helpen maken.
Op gemeentelijk vlak boeien vooral de sociale thema’s
mij. Ook in alles wat jongerenwerking, kunst en
cultuur betreft ben ik sterk geïnteresseerd.

 Sinds 1994 sta ik telkens op de lijst voor de
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gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben blij dat de
N-VA in 2012 naar buiten kan komen als een volwassen
partij met een brede basis.
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 Mijn keuze is ingegeven door mijn bezorgdheid voor de toekomst.
Het is tijd voor duidelijke afspraken over hoe wij willen samenleven met het Waalse
Gewest en over de plaats van Brussel. Omdat ik mij in de N-VA-waarden herken,
wil ik een actieve bijdrage leveren aan de partij.
FABIO DE
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 De N-VA doet wat ze zegt en ze zegt wat ze

doet. Het N-VA-programma is het meest doordachte en samenhangende van alle politieke partijen.
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In ons volgende nummer stellen we opnieuw
vier bestuursleden aan jullie voor.

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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