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Steven VANDEPUT
kandidaat-burgemeester

Bij het samenstellen van onze kandidatenlijst
proberen we steeds een zo groot mogelijke
variatie na te streven. De verhouding man/
vrouw is wettelijk bepaald. Maar daarbuiten is
er nog een waaier aan profielen waaraan we
willen voldoen. Eén daarvan is de geografische
spreiding. We vinden het erg belangrijk om
kandidaten van héél Hasselt op onze lijst te
hebben staan. Hasselt is voor ons immers
niet alleen het centrum en haar winkelstraten.
Hasselt is evenzeer haar deelgemeenten.
Die maken Hasselt af. We zijn erin geslaagd
om een goede vertegenwoordiging van alle
deelgemeenten op onze lijst te plaatsen. Meer
nog: we willen ook écht inhoudelijk inzetten op
die deelgemeenten. Soms is dat met kleine,
erg concrete ingrepen. Soms met een globaal
plan. Feit is dat de N-VA de deelgemeenten
weer de aandacht wil geven die ze verdienen,
want het huidige stadsbestuur heeft hen die
zes jaar lang ontnomen door haast alleen
maar naar het spiegelpaleis te staren.
Dat moet veranderen. Met uw steun kan dat.
Met vriendelijke Vlaamse groeten
Lut CREEMERS
Voorzitter N-VA Hasselt

Beste Hasselaar,
Na de gemeenteraadsverkiezingen van
2012 verwezen de traditionele partijen
ons, tegen de wil van de kiezer, naar
de oppositie. N-VA Hasselt heeft zich
echter vanaf dag één ingezet voor u, de
Hasselaar. In de gemeenteraad, maar ook
in het veld, bij u in de buurt. Wij hebben
niet gewacht op de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen en zijn op
geregelde tijdstippen langs geweest in
onze wijken en deelgemeenten. Hasselt is
immers veel meer dan alleen het centrum
en dat wordt door bepaalde partijen vaak
vergeten.
De voorbije zes jaar hebben wij veel
Hasselaren gezien en gesproken. Wij
hebben naar u geluisterd, en we hebben
vastgesteld dat de afstand tussen het
bestuur en haar inwoners nog nooit zo
groot was.
De Hasselaar herkent zijn stad niet meer.
Onze stad verliest haar identiteit. De
visieloze bouwdrift van dit stadsbestuur
heeft voorrang op het belang van de
Hasselaar, die zich minder en minder
betrokken voelt bij het beleid.
Daar willen wij iets aan doen!
N-VA Hasselt wil onze wijken en
deelgemeenten meer betrekken bij het
beleid. We willen bijvoorbeeld, waar ze
nog niet bestaan, wijkplatformen in het

leven roepen. Deze kunnen ingericht
worden naar aanleiding van een
concreet project of als gesprekspartner
bij grotere ontwikkelingen. Concreet:
wanneer er ingrijpende veranderingen
op til zijn voor een bepaalde wijk, dan
kan die wijk de oprichting van een
wijkplatform aanvragen. Dit initiatief
dient voldoende gedragen te zijn door de
de wijk zelf en het stadsbestuur staat dan
in voor de ondersteuning van dergelijke
initiatieven. Het wijkplatform is een
belangrijke gesprekspartner doorheen
het proces, van bij de start, waarin de
stem van de individuele burger natuurlijk
aan bod komt.
Voor elke wijk en alle deelgemeenten
hebben wij concrete plannen die
we graag aan u voorleggen. Wij zijn
geen partij van grote loze beloftes en
megalomane projecten. Wij geloven in
concrete realisaties en investeringen die
u ook echt voelt, hoe groot of hoe klein
die realisaties ook mogen zijn.
Veilig thuis in een welvarend Hasselt,
ook in onze deelgemeenten en wijken.
Daar gaan we voor!
Met vriendelijke groeten,
Steven VANDEPUT
Kandidaat-Burgemeester

Veilig thuis in een welvarend Hasselt

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018
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Kiewit
Hasselt

Een optimale infrastructuur: het is de basis van ons verkeersveiligheidsbeleid. Het huidige
stadsbestuur lijkt te zijn vergeten dat bijvoorbeeld de Zonhovenstraat ook nog in Hasselt ligt.
Deze straat heeft dringend een opknapbeurt nodig. De oversteektijd aan de lichten ter hoogte
van de kerk van Kiewit werd op aandringen van gemeenteraadslid Lies Jans al verlengd. Door
deze ingreep van het Agentschap Wegen en Verkeer hebben de voetgangers en fietsers meer tijd
om de drukke weg over te steken. Het is een tastbaar voorbeeld van hoe N-VA Hasselt vanuit de
oppositie toch effectief iets heeft kunnen verwezenlijken voor de Hasselaar. Kiewit is Pukkelpop
en niet andersom. De N-VA is absoluut voorstander van het festival, maar we ijveren er wel voor
om de overlast te beperken. Een jaarlijkse en objectieve evaluatie is noodzakelijk en de klachten
die er komen, moeten serieus genomen worden en worden aangepakt.

Wij pakken de verkeerssituatie in Kuringen Centrum eindelijk grondig aan. Daarvoor gaan we
aan tafel zitten met de buurtbewoners en het actiecomité. We luisteren naar hun bekommernissen
en gaan ermee aan de slag. Van het Prinsenhof maken we hét erfgoedcentrum van Hasselt. We
willen dit gebouw ook meer openstellen voor de Kuringenaar/Hasselaar en optimaal gebruiken.

Kuringen
Hasselt

Ontwikkeling van nieuwe woningen op Kuringen-Heide: JA. Maar niet zoals het huidige
stadsbestuur dit aanpakt. Wel met aandacht voor een nieuwe school, extra kinderopvang,
wijkwinkels en recreatie: kortom, N-VA maakt er een échte wijk van. De nood om de Grasvennen
te ontwikkelen zoals gepland door het huidig stadsbestuur is er niet.
Op de site van de stadsmagazijnen in Tuilt willen we een totaalproject realiseren, met als
uitgangspunt het realiseren van het principe van de brede school.
De Groene Delle in Stokrooie moet voor de N-VA groen blijven. Dat hebben we altijd gezegd
en dat blijven we herhalen. Het compromis-voorstel van de Vlaamse Regering zorgt ervoor dat
¾ van het gebied definitief als groen wordt verankerd én dat de ontsluiting van het terrein langs
de kant van Lummen zal gebeuren. We willen de dorpskern van Stokrooie leefbaar houden.
Samen met de omwonenden zoeken we naar een gedragen oplossing voor het zware verkeer.

Banneux
Hasselt

Stokrooie
Hasselt

Inspraak zonder inzicht, is uitspraak zonder uitzicht. Betrokkenheid is voor N-VA Hasselt geen
loos begrip. Zeker in de deelgemeenten en wijken is een betrokken burger van cruciaal belang.
We geven de inwoners van de Banneuxwijk inspraak: hij of zij krijgt antwoord en ziet resultaat.
Met de inbreng van haar bewoners willen we de Banneuxwijk doen bruisen. Wij willen dat de
mensen die er wonen, een actieve en constructieve rol spelen in de uitbouw van hun wijk en de
uitvoering van het beleid. Aan het veelbesproken kruispunt op de Paalsteenstraat wachten we
niet tot het Agentschap Wegen en Verkeer in actie schiet. We voorzien in veilige schoolfietsroutes
en zorgen ervoor dat onze jongeren dit gevaarlijke kruispunt niet meer moeten oversteken
zoals het nu gebeurt. We maken gebruik van alternatieve wegen, zoals de fietsostrades langs het
kanaal en voorzien eveneens fietspaden langs zoveel mogelijk gemeentewegen.
Meer weten over het programma en de kandidaten?
n-va.be/hasselt
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Steven VANDEPUT
kandidaat-burgemeester

Een sterke ploeg voor Hasselt
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Lies JANS

Gino VANDENBORNE

Kuringen
44 jaar
Vlaams
volksvertegenwoordiger

Tuilt
49 jaar
Preventieverantwoordelijke

19

Jan WOUTERS

Jolien DRIJKONINGEN

Kuringen
29 jaar
Kabinetsmedewerker

Kuringen
27 jaar
Verpleegkundige

22

Dymfna MEYNEN

Goedele SOHL

Stokrooie
24 jaar
Juriste

Stokrooie
52 jaar
Accountmanager VDAB

30

Kenny BLOEMEN

Sylvia FEYTONS

Stokrooie
38 jaar
Administratief medewerker
onderwijs

Tuilt
36 jaar
Onderneemster

31

Sven BOECKX

Fabio DE GIORGI

Kuringen
47 jaar
Eventplanner

Kuringen
44 jaar
Militair

32

Bjanri KWIECIEN
18

Kuringen
18 jaar
Student
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Kathleen VOS
33

Banneuxwijk
48 jaar
Lector Hogeschool
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Veilig thuis in een welvarend
Limburg
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier.

1. Bert Lambrechts
Hasselt

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het
provinciale bestuursniveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA
ook daar wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

3. Peter Deltour
Sint-Truiden

2. Jessie De Weyer
Beringen

4. Anne-Lies Bynens
Diepenbeek

De N-VA leidt de Verandering in
Limburg in goede banen.
1 De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt.
Zo winnen we in Limburg 7 miljoen euro per jaar.

2 De N-VA wil ook de provinciale dotaties aan
politieke partijen afschaffen. Dankzij die
besparing moeten de provinciebelastingen
dalen voor gezinnen en bedrijven.

3 De N-VA ziet Limburg en de Limburgers graag! We
denken na over een nieuwe manier van besturen
in onze provincie, gebaseerd op structurele
samenwerking tussen gemeenten. Het Limburggevoel
mag niet om opportunistische redenen misbruikt
worden.

5. Ann Leyssens
Heusden-Zolder
6. Hugo Knevels
Genk
7. Liesbet Geyskens
Tessenderlo
8. Koen Roeffaers
Zonhoven
9. Marijke Bergen
As
10. Jeroen Achten
Nieuwerkerken
11. Katleen Vos
Hasselt
12. Bart Knuts
Diepenbeek
13. Diane De Volder
Leopoldsburg

“

In Limburg winnen we
dankzij de hervorming van
de provincie 7 miljoen euro
per jaar. De belastingen
kunnen dus voor iedereen
naar omlaag.
Bert Lambrechts
Lijsttrekker

14. Grete Remen
Beringen
15. Jan Peumans
Riemst

Jan Peumans
Lijstduwer
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