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Een jaar vol verandering
voor vooruitgang!
Beste Hasselaar,

V.U.: Marc Roppe - Hendrik Van Veldekesingel 150 - 3500 Hasselt -info@nvahasselt.be

We krijgen de laatste tijd meer negatieve signalen te horen dan we
wensen voor ons mooie Hasselt. De
overlast van het toenemend aantal
daklozen en drugsverslaafden, de
grote leegstand van winkels in het
centrum, diverse vormen van criminaliteit, de gigantische parkeerproblematiek, geldverslindende
prestigeprojecten, een visieloze
bouwdrift, …
Maar de N-VA laat dit niet zomaar
gebeuren. De tijd dat sp.a, achterna
gehuppeld door CD&V, kon doen
en laten waar ze zin in hadden, is
voorbij. Daar zorgt de N-VA-oppositie voor. Die oppositie is positief
én efficiënt. Dat werpt vruchten af.
In verschillende dossiers kon de
N-VA doorwegen. Bovendien geven
we vanuit Vlaanderen via onze
ministers nieuwe impulsen aan
Hasselt. Want de N-VA wil dat
Hasselt vooruitgaat.
N-VA
Hasselt
wenst u
dan ook een
nieuw jaar
vol verandering voor
vooruitgang.

N-VA LAAT STADSBESTUUR ACTIE ONDERNEMEN TEGEN OVERLAST
Het veiligheidsprobleem rond de stationsbuurt verplaatst zich
naar de binnenstad. Met name de buurtwinkels kreunen onder
de overlast. Gemeenteraadslid Bert Lambrechts kaartte dit aan
bij het stadsbestuur. Dat beloofde actie te ondernemen.
Naar aanMen moet toch een oplossing kunnen
leiding
van een
vinden voor een groep van 25 daklozen?
grootBert Lambrechts
schalige
bevraging over de veiligheid rond het station nam het stadsbestuur enkele maatregelen. Die hebben als pervers gevolg dat het probleem
verschuift naar de binnenstad.
Gemeenteraadslid Bert Lambrechts werd hierover aangesproken door de Hasseltse middenstand: “Het probleem met overlast door daklozen is groter dan ik
dacht. Het is niet alleen hun aanwezigheid die klanten weghoudt. Er wordt ook
voor serieuze bedragen bier gestolen. Die winkels merken dat aan hun inkomsten. Eens ze op de ene plek weg zijn, gaan ze gewoon ergens anders zitten.”

STRUCTURELE AANPAK
Volgens Lambrechts valt de politie niets te verwijten: “Die grijpt kordaat in.
Ook de handelaars zijn lovend over hun optreden. Maar het stadsbestuur moet
wel een duidelijk plan hebben. Nu weet de politie niet wat ze met die zwervers
moet aanvangen.”
Het probleem is nochtans al langer gekend. Een groep daklozen nestelt zich aan
buurtwinkels in de binnenstad om daar een hele dag rond te hangen en bier te
drinken. Ze zorgen voor overlast en voor een gevoel van onveiligheid bij de
mensen. De burgemeester antwoordde alvast dat zij overleg zou plegen met de
handelaars en de politie.
Bert Lambrechts hoopt dat de problemen structureel worden aangepakt: “De
politiediensten doen wat ze kunnen maar het is dweilen met de kraan open.
Het gaat om een groep van zo’n 25 daklozen. Daar moet men toch een oplossing voor kunnen vinden?”

MARC ROPPE
Voorzitter
N-VA Hasselt

www.n-va.be/hasselt
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Vlaanderen
investeert in Hasselt

Vlaams Parlementslid Lies Jans is blij dat Vlaanderen
geld uittrekt voor Hasseltse jeneverevenementen.

Subsidies voor Jenevermuseum
Vlaams minister van Toerisme en
Ridder in de Confrérie van de
Hasseltse Jenever Geert Bourgeois

(N-VA) kende het Nationaal Jenevermuseum in Hasselt een subsidie toe
van 289 145 euro. Het nieuwe permanente museumparcours en de tijdelijke expositieruimte zullen op een
eigentijdse, interactieve en multimediale manier het verhaal van de jenever brengen. Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans is uiterst tevreden dat deze Hasseltse troef bij uitstek kan rekenen op Vlaams geld om
uitgebouwd te worden tot een
nieuwe cultuur-toeristische evenementenplek.

Jeugdherberg wordt nieuwe troef
Minister Bourgeois stelde ook de
definitieve plannen van de jeugd-

herberg voor: “We richten ons met
deze jeugdherberg niet enkel op jongeren tussen 18 en 29 jaar. Ook scholen en jeugdbewegingen kunnen er
terecht. Vlaanderen streeft ernaar zoveel mogelijk drempels weg te nemen
zodat we aan een ruim publiek de
mogelijkheid kunnen bieden om van
een vakantie te genieten. Dat geldt
ook voor jongeren die meestal maar
over een beperkt budget beschikken,”
legt Lies Jans uit.
N-VA Hasselt is tevreden met deze
nieuwe troef voor Hasselt: “Dergelijke verblijfplaats ontbrak nog in
Hasselt. Wij zijn opgetogen dat
minister Bourgeois dit nu invult.”

Een nieuw station in Hasselt? Niet voor morgen…

NIEUWS UIT
DE KAMER

Het investeringsplan van de NMBS voorziet in de aanleg van een nieuw station in
Hasselt vanaf 2018. Kamerlid Steven Vandeput is er echter niet gerust in: “In het
verleden werd al zeer weinig voorzien voor Limburg, en daarvan werd dan nog
minder dan één tiende gerealiseerd. Het feit dat er pas binnen vijf jaar aan begonnen wordt, doet het ergste vermoeden. Het stadsbestuur moet zich realiseren dat
dit zijn plannen voor de stationsbuurt wel eens op de lange baan zou kunnen
schuiven. Ik zal van mijn
kant de bevoegde minister
De beloften voor NMBS-investeringen
blijven aanporren om alle
mogen niet op de lange baan geschoven
beloften na te komen.”

worden. - Kamerlid Steven Vandeput

N-VA Hasselt in de bres voor weesziektes
N-VA Hasselt verkocht op vrijdag 20 december Hasseltse specialiteiten op de wekelijkse markt. De opbrengst hiervan ging integraal naar Music For Life. De N-VA organiseerde over heel Limburg dergelijke acties ten voordele van
zeldzame stofwisselingsziektes.
“We kwamen in contact met de
ouders van Jasper die aan
Cobalamine Synthese Defect
(CBLc) lijdt”, aldus Lies Jans, die
meter was van de actie. “Ook dat
is zo’n zeldzame ziekte. Behalve
het ingezamelde geld op de
markt, stonden ook onze
gemeente- en OCMW-raadsleden
een zitpenning af. Dat leverde
uiteindelijk de mooie som van
1 500 euro op.” Voor heel Vlaanderen zamelde de N-VA 32 872,69
euro in.

info@nvahasselt.be

Nieuws uit de gemeenteraad
Onduidelijkheid over isolatiepremie

Hasselt loopt Vlaamse subsidies sportvloeren mis

De onduidelijkheid over de afgeschafte isolatiepremie is
groot. Hasselaren wiens aanvraag geweigerd is en daar
vragen bij hebben, worden afgescheept. Schepen Hermans
bevestigde dat de aanvragers die uit de boot vielen alsnog
punten zullen verwerven in de e-portemonnee, een
elektronisch spaar- en beloningssysteem, voor hun uitgevoerde isolatiewerken. Hij voegde daar wel aan toe dat
het nog onduidelijk is hoeveel deze
compensatie zal bedragen,
gezien de zeer slechte financiële
toestand van de stad. Gemeenteraadslid Rik Dehollogne benadrukte dat gedane beloften moeten
worden nagekomen.

Schepen van Sport Beenders heeft beslist dat voor 2014
alle investeringssubsidies aan de Hasseltse sportclubs
geschrapt worden. Minister van Sport, Philippe Muyters
(N-VA), investeerde 3 miljoen euro in de (her)aanleg van
sportvloeren in Vlaanderen. Een Hasselts project zat daar
niet bij. En dit terwijl de gemeentelijke scholen van Kuringen en
Rapertingen binnenkort een nieuwe
sportvloer krijgen. “Een gemiste
kans”, aldus gemeenteraadslid
Jan Wouters. “Het lijkt wel alsof we
in Hasselt geld genoeg hebben.”

Meer info?
janwouters@nvahasselt.be

Meer info?
rikdehollogne@nvahasselt.be

(W)elke wijk haar park!?

Parkeerplan krijgt onvoldoende
Lies Jans kon in de voorbereiding van het Hasseltse parkeerplan haar opmerkingen doorgeven aan schepen Beenders: “Wij lieten het gratis kwartier vervangen in een
gratis half uur parkeren. Een digitaal geleidingssysteem
naar vrije parkeerplaatsen zal worden ingevoerd, alleen
gebeurt dit veel te laat. De pendelaars moet eerst een oplossing aangereikt worden alvorens de parking
aan de Astridlaan betalend te maken.
En dat bedrijven minder parkeerkaarten krijgen dan bewoners is voor
ons onaanvaardbaar.” Deze en nog
heel wat andere cruciale knelpunten
zorgden ervoor dat
N-VA Hasselt dit parMeer info?
keerplan onmogelijk
liesjans@nvahasselt.be
kon goedkeuren.

De oude sporthal in Spalbeek wordt afgebroken en de
vrijgekomen grond wordt verkaveld. Raadslid Joske
Dexters stelde voor om in de bouwplannen een stukje
groen op te nemen. Daar zouden speeltuigen, enkele
banken en eventueel een petanquebaan een welgekomen
aanvulling zijn voor de omwonenden. Zo wordt bovendien de kapel uit de 13de en 14de
eeuw geherwaardeerd. ‘Elke wijk
haar park’ stond immers in de
verkiezingsbeloften van Helemaal
Hasselt en CD&V. Benieuwd of ook
deze verkiezingsbelofte zal
sneuvelen?

Meer info?
joskedexters@nvahasselt.be

Meerjarenplan Hasselt:
bouwwoede meerderheid eet reserves op
De N-VA verwerpt het meerjarenplan en de begroting van Hasselt.
Verschillende leden van de N-VA-fractie legden de onduidelijkheden bloot tijdens de gemeenteraad. Eén zaak staat echter wel al
vast: ondanks een belastingverhoging van 7 miljoen euro per jaar,
zal de huidige coalitie op 5 jaar tijd de Hasseltse reserves (nu 44
miljoen euro) bijna volledig opgebruiken. “Onverantwoord”, zegt
de N-VA, “die reserves zijn nodig als buffer voor de begroting, om
eventuele tegenslagen op te vangen.”
Meer info?
stevenvandeput@nvahasselt.be
lutcreemers@nvahasselt.be

www.n-va.be/hasselt

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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