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HASSELT
Blijf ons massaal steunen
in 2013
Beste Hasselaar,
Voor u ligt ons eerste huis-aan-huisblad
van het jaar 2013. Het Hasseltse N-VAbestuur wenst u allen een gezond en
voorspoedig jaar toe.

V.U.: Davy Steegmans - Herkerstraat 278 - 3500 Hasselt - info@nvahasselt.be

We willen u ook hartelijk danken voor
de massale steun tijdens de voorbije
gemeenteraadsverkiezingen. Het
resultaat is dat liefst één op vier
Hasselaren heeft gekozen voor
verandering. Meer nog: elke kandidaat
op onze lijst heeft meer dan 600 naamstemmen behaald. We zien dat u
duidelijk gekozen heeft voor een hele
ploeg. Dank daarvoor en samen zijn we
sterk!
Ook – en nog meer - na de verkiezingen
is uw mening belangrijk voor ons.
Word nu lid van N-VA Hasselt en neem
desgewenst deel aan onze werkgroepen
en inhoudelijke debatten. Bovendien
verneemt u via onze driemaandelijkse
infokrant en op diverse open ledenvergaderingen de laatste nieuwtjes.
Lid worden kan via onze
ledenverantwoordelijke Katleen Vos
(katleen.vos@nvahasselt.be) of via
het N-VA-secretariaat in Hasselt
(tel: 011 87 08 11).

ONZE STEVIGE N-VA-FRACTIE DANKT DE HASSELAAR!
Meer dan 1 op 4 Hasselaren heeft bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen
gekozen voor de N-VA. Dat resulteert vanaf 2 januari in een fractie van elf
gemeenteraadsleden, vier politieraadsleden en vier
Ook vanuit
OCMW-raadsleden. De N-VA is daarmee, zoals op veel
de oppositie
andere plaatsen, dé grote overwinnaar van de verkiezingen.

N-VA MAAKT VERSCHIL VANUIT OPPOSITIE
Het zou dan ook logisch geweest zijn, mocht de N-VA
opgenomen zijn in het Hasselts stadsbestuur. Maar de
aftredende machthebbers hebben daar een stokje voor
gestoken.

verzorgen
wij een
transparant
en betrokken
Hasselt.

Wij treuren echter niet. Ook vanuit de oppositie zullen wij het verschil maken.
Elk van onze verkozenen zal zijn uiterste best doen om te realiseren waarvoor
hij verkozen is: een hecht Hasselt, transparant en betrokken:
• Een goed en efficiënt bestuur, gericht op dienstverlening aan alle Hasselaren
• Het algemeen belang als startpunt, gedaan met ons-kent-ons
• Betaalbare woningen voor de mensen die zich hier willen vestigen
• Een engagement voor de mensen die het nodig hebben
• Stimulansen voor bedrijven en mensen die willen ondernemen
Uw 13 130 stemmen zijn niet verloren, integendeel. Als constructieve controleur
zullen wij het stadsbestuur dwingen Hasselt beter te maken.

Met
vriendelijke
groeten,

DAVY STEEGMANS
Voorzitter
N-VA Hasselt

www.n-va.be/hasselt

DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/hasselt - N-VA Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150, 3500 Hasselt

Lies Jans:
waakhond voor stadsbestuur

VLAAMSE BEGROTING
OPNIEUW IN EVENWICHT

N-VA-minister van Be
groting
Philippe Muyters leverd
e samen
met de Vlaamse regeri
ng, netjes
op tijd, een begroting
in
evenwicht af. Er word
t in 2013 zo’n 300 miljo
en euro
bespaard en dit zonder
ook maar één belastin
gverhoging. De
Vlaamse regering is eri
n geslaagd om bovend
ien extra te
investeren in werk, inf
rastructuur, onderzoek
en
ontwikkeling. Ook het
sociale beleid wordt vo
ortgezet, met
investeringen in schole
nbouw, kinderopvang
en
gehandicaptenzorg. Vl
aanderen is, samen me
t Beieren, de
enige regio in Europa
die voor het derde jaa
r op rij haar
begroting op orde heeft
.

Als lid van de commissie mobiliteit in het
Vlaams parlement probeer ik geregeld Hasseltse
knelpunten aan te kaarten.
Via de minister van Mobiliteit kwam ik de plannen rond
het op- en afrittencomplex in Kuringen te weten. U kunt
dit nalezen via mijn webstek www.liesjans.be. Bij
dergelijk grote infrastructuurwerken wil de Hasselaar toch
meer betrokken worden? Want niet alleen voor de
omwonenden, maar voor elke Hasselaar is dit belangrijk.
Vanuit het stadsbestuur horen wij echter bijzonder weinig.
Dat was ook jarenlang het geval met het ‘rempke’ in
Stokrooie. Pas na een parlementaire vraag aan de

minister is het stadsbestuur bereid gevonden om op korte
termijn dit veelgebruikte paadje langs de brug aan het
Albertkanaal, dat er in erbarmelijke staat bij ligt, te
asfalteren.
Ik zal de evolutie in alle Hasseltse mobiliteitsdossiers,
klein én groot, op de voet blijven volgen. Want blijkbaar
heeft ons stadsbestuur een stevige waakhond nodig. Die
ben ik graag.

Steven Vandeput:
“Hasselt mag geen voorbeeld nemen aan federale begroting.”
Normaal gezien wordt op de tweede dinsdag van oktober het begrotingsplan
voor het volgende jaar opgesteld. De regering-Di Rupo stelde dat echter keer
op keer uit, uit angst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels is het
duidelijk geworden waarom.
Steven Vandeput, begrotingsspecialist van de N-VA, is snoeihard: “Opnieuw
kiest de federale regering ervoor om werkende mensen, ondernemers en
spaarders bijkomend te belasten, in plaats van nu eens écht duurzaam te
besparen op haar eigen werking. De talloze maatregelen hebben één zaak
gemeen: ze maken de burger telkens weer armer, zonder op langere termijn
ook maar een sprankeltje hoop op beterschap te geven.”

STEVEN VANDEPUT ziet een grote financiële
uitdaging voor onze stad de volgende zes jaar.

Ook de stad Hasselt staat voor een enorme uitdaging. Het bestuur stapelde jaar
na jaar de tekorten op, waardoor de Hasseltse schuld nu bijna onbetaalbaar
geworden is. Steven Vandeput: “Wij zullen op alle mogelijke manieren
voorkomen dat het schepencollege haar financieel wanbeleid afwentelt op de
Hasselaar, van bijkomende lasten kan
absoluut geen sprake zijn.”

Bert Lambrechts zal de komende zes jaar de Hasseltse N-VA-stem in de
provincieraad zijn. Samen met 16 andere N-VA’ers zal hij voor een
positieve doch stevige oppositie zorgen.

info@nvahasselt.be

Dit zijn uw N-VA-gemeenteraadsleden voor de komende zes jaar
Op deze pagina
kunt u kennismaken met onze
elf verkozenen.
Op de eerste
fractievergadering
werden de
thema’s waarop
zij de komende
zes jaar zullen
focussen,
verdeeld. Hebt u
dus vragen over
één van deze
onderwerpen,
aarzel niet om hen
te contacteren.

RIK DEHOLLOGNE
rikdehollogne@nvahasselt.be
Evenementen, markten en
foren, economie, dierenwelzijn, duurzaamheid en
leefmilieu, grondbeleid,
landbouw, ruimtelijke
ordening.

STEVEN VANDEPUT
stevenvandeput@
nvahasselt.be

LIES JANS
liesjans@nvahasselt.be

KATRIJN OTTE
GUIDO FISSETTE
JOSKE DYBAJLO-DEXTERS
guidofissette@nvahasselt.be joskedexters@nvahasselt.be katrijnotte@nvahasselt.be

Mobiliteit, parkeerbeleid,
Sport, juridische zaken,
Senioren, gezin, OCMW, Openbare werken, financiën,
Financiën, ruimtelijke
welzijn, gezin, senioren, jeugd, cultuur, ontmoetings- welzijn, jeugd, dierenwelzijn, faciliteitenbeheer, reiniging,
ordening, openbare werken, personeel en administratie,
en dienstencentra,
duurzaamheid en leefmilieu, watervoorzieningen, energie,
kerkfabrieken.
cultuur, ontmoetings- en
burgerlijke stand,
veiligheid, gebouwen, burge- cultuur, sport, ziekenhuizen,
Domein Kiewit, sociale
Lid politieraad.
dienstencentra, begraafgebouwen.
meester, faciliteitenbeheer,
reiniging, watervoorziening,
huisvesting.
plaatsen, ziekenhuizen,
energie, burgerlijke stand
Lid OCMW-raad.
kerkfabrieken.
en bevolking, grondbeleid.
Fractieleider en lid
politieraad.

BERT LAMBRECHTS
bertlambrechts@
nvahasselt.be
Mobiliteit, parkeerbeleid,
evenementen, markten en
foren, jeugd, cultuur, economie, landbouw, toerisme,
Lid politieraad.

LUT CREEMERS
MARC COLLETT
SYLVIA FEYTONS
JAN WOUTERS
lutcreemers@nvahasselt.be marccollett@nvahasselt.be sylviafeytons@nvahasselt.be janwouters@nvahasselt.be
Onderwijs en vorming,
erfgoed.
Lid politieraad.

Mobiliteit, parkeerbeleid,
markten en foren, economie,
ontwikkelingssamenwerking, groen, landbouw,
toerisme.

Markten en foren, wonen
en sociale huisvesting,
economie, grondbeleid,
landbouw, ruimtelijke
ordening, toerisme.

Onderwijs en vorming, sport,
jeugd, cultuur, toerisme,
veiligheid, domein Kiewit.

Voor vragen en opmerkingen kunt u steeds terecht bij ons secretariaat: Hendrik Van Veldekesingel 150, 3500 Hasselt.
Mail ons op info@nvahasselt.be, bel naar 011 87 08 11 of bezoek onze webstek www.n-va.be/hasselt.

N-VA Hasselt dankt niet alleen alle Hasselaren die voor verandering hebben gekozen. Ook de mensen die deze
verandering een gezicht geven, verdienen een dikke pluim. Alle 41 kandidaten hielpen immers mee aan het succes
van N-VA Hasselt. Van 1 tot 41, van A tot Z: bedankt, Hasseltse N-VA-kandidaten voor jullie inzet!

www.n-va.be/hasselt

De
verandering
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Geef
de verandering

een stem

Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
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Wil u2014.
verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

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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