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GOED BESTUUR? OORDEEL ZELF!
Beste Hasselaar,
In september raakte bekend dat Hilde Claes door de onderzoeksrechter in
verdenking was gesteld wegens valsheid in geschrifte, iets wat de
burgemeester maandenlang heeft verzwegen. Niet alleen voor de politieraad
maar, nog straffer, ook voor coalitiepartner CD&V.

GIJZELAAR EN GEGIJZELDE
Ik neem u even mee terug naar maandag 15 oktober 2012. Het is de dag na de
gemeenteraadsverkiezingen en op het Groenplein staat Ivo Belet TV Limburg te
woord. Hoewel hij burgemeester had kunnen worden van een coalitie met de
N-VA, ging Belet hier niet op in. Hij wil naar eigen zeggen “niet gegijzeld worden door de N-VA”. Volgens vader Claes, adviseur van de meerderheid, zou dit
zelfs de doodsteek betekenen voor de CD&V. En dus ging CD&V Hasselt opnieuw voor zes jaar in zee met de sp.a van dochter Hilde Claes.

VERKIEZINGSBELOFTES?
Ontmoetingscentrum
Rapertingen

V.U.: Marc Roppe - Ridderstraat 25 bus 4 - 3500 Hasselt - hasselt@n-va.be

Luikersteenweg 395
3500 Hasselt (Rapertingen)
Buffet van drie soorten pasta
• Spaghetti alla Bolognese
• Linguine al pomodoro e
mozzarello
• Penne al pesto e lardo
12 euro voor volwassenen
5 euro voor kinderen
Inschrijven via
rikdehollogne@nvahasselt.be
of 0484 18 90 09
Betaling via overschrijving
(rekening-nummer
737-0056095-72)of ter plaatse.

www.n-va.be/hasselt

We zijn nu meer dan een jaar later. Van al die mooie woorden blijft niet veel
meer over. De burgemeester doet op haar geëigende en eigengereide manier
rustig voort. Alsof er geen vuiltje aan de lucht is. En de CD&V van Ivo Belet?
Die blijft de gegijzelde van Hilde Claes. Fundamentele veranderingen in het
Hasseltse stadhuis? Ander beleid? Goed bestuur? Ik kan mij niet van de indruk
ontdoen dat de CD&V-mandatarissen - evenals hun kiezers! - ontevreden zijn
over de huidige gang van zaken. Gebruiken zij de opeenvolgende flaters van
Hilde om meer greep krijgen op sp.a en zo hun postjes veilig te stellen? Hun
stilzwijgen is indrukwekkend. Over openheid en transparantie gesproken.
En wat is er in huis gekomen van de verkiezingsprogramma’s van CD&V en
sp.a? Vele mooie beloftes zijn de voorbije twaalf maanden snel-snel aangepast
of zijn zelfs in de prullenmand beland. Het is duidelijk dat Hilde Claes, hierin
slaafs gevolgd door Ivo Belet, er nog steeds van uitgaat
dat zij alles mag in haar machtspositie. Inclusief het
betuttelen van kritiek en het minimaliseren van gerechtelijke procedures.
In dit nummer van N-VA Hasselt geven wij duidelijk de
Hasseltse stand van zaken weer. Oordeel zelf.

MARC ROPPE
Voorzitter N-VA Hasselt
marcroppe@nvahasselt.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.

CD&V Hasselt: “En zeker de belastingen niet verhogen”
Voor één keertje krijgt Ivo Belet, fractieleider van de CD&V in de Hasseltse gemeenteraad, het woord in ons huisaan-huisblad. De uitspraak uit de titel hebben we geplukt uit het officiële CD&V-programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Pagina 3 om precies te zijn. Belet herhaalde deze belofte/slogan meer dan één keer in aanloop
naar de verkiezingen. Het is niet de enige belofte die in de CD&V-prullenmand is beland. “Maar we zijn er toch
weer bij” zullen Ivo en de kameraden ongetwijfeld denken.
Politici konden in aanloop naar 14 oktober 2012 hun
visie kwijt. Dat leidde niet zelden tot mooie beloftes.
Eén jaar na de gemeenteraadsverkiezingen keert De
Redactie (VRT) terug naar hun rubriek ‘De vragende
partij’. Dat blijkt voor sommigen een pijnlijke terugkeer.
N-VA Hasselt pikte er twee politici uit: Ivo Belet
(CD&V) en Hilde Claes (sp.a). Zouden ze zelf nog
weten wat ze beloofden? Enkele frappante uitspraken
met daarnaast de bittere realiteit. Wat blijkt: de haan
heeft nog niet eens drie keer gekraaid en de
CD&V/sp.a-kiezer is al meermaals bedrogen…
© Andy Pieters

Belofte

Realiteit

CD&V: Een goed bestuur bevraagt zich voldoende op
voorhand en neemt dan een gefundeerd besluit dat ook
uitgevoerd wordt. (Bron: De Redactie)

Bewoners worden plots geconfronteerd met plannen
voor het stadspark/ziekenhuis. Na protest van de bewoners worden de omstreden plannen terug ingetrokken.

CD&V: Wij zijn voor een open en duidelijke communicatie, niet alleen tijdens een verkiezingscampagne maar
365 dagen per jaar! (Bron: De Redactie)
Ik zal die stinkende Hasseltse stal compleet uitmesten!
(Bron: Dag Allemaal)

Ivo Belet steunt burgemeester Hilde Claes in het stilzwijgen rond haar inverdenkingstelling omtrent
HAZODI. De openheid hierover is ver te zoeken.

CD&V: Wij zullen een voorzichtig financieel beleid
voeren. Niet meer uitgeven dat er binnenkomt. En de
belastingen worden in Hasselt zeker niet verhoogd als
wij mogen meedoen in de volgende coalitie. (Bron: De
Redactie)

In het jaar één van de nieuwe coalitie zijn de belastingen
gestegen met 100 (!) euro per Hasselaar, van zuigeling
tot 65-plusser.

sp.a: Hasselt is een verhaal waar we allemaal aan
schrijven. We proberen met het bestuur de vragen van
inwoners te beantwoorden. (Bron: De Redactie)

Het voorstel voor een vragenhalfuurtje bij de gemeenteraad wordt meerderheid tegen oppositie weggestemd.

sp.a: Toch moet de stad in de toekomst letten op de
uitgaven. Kostenbeheersing is dan ook de
boodschap. Net zoals een gezin
moet de stad zorgen dat ze
geen geld uitgeeft dat ze niet
heeft. (Bron: De Redactie)

Geen marktstudie of behoefteonderzoek, wél megalomane prestigeprojecten zonder duidelijk budget en duidelijke noodzaak. Ook van de beloofde kostenbeheersing komt weinig in huis. Het nieuwe zwembad zal 10
miljoen euro meer kosten, maar een olympisch bad is
niet in de prijs inbegrepen.

De belastingen stegen in 2013
met honderd euro. En dat is niet
de enige verkiezingsbelofte die
CD&V en sp.a hebben gebroken.

hasselt@n-va.be

Dit overzicht is niet volledig. Daarvoor is er onvoldoende
plaats op deze pagina. De N-VA zal de meerderheid van
sp.a en CD&V wel continu blijven wijzen op hun gedane
beloftes en opbouwende alternatieven voorstellen.

Gedegen oppositiewerk loont
De 11 gemeenteraadsleden die een jaar geleden het vertrouwen hebben gekregen van de
Hasseltse kiezer zitten ondertussen niet stil. Elk van hen weegt daardoor, vanuit zijn
dossiers en achtergrond, op een specifieke manier op het Hasseltse beleid.
Zo doet de N-VA, weliswaar vanuit de oppositie, haar uiterste best om hetgeen wij aan de
kiezer beloven ook waar te maken: een Hecht Hasselt, Transparant en Betrokken. Dat dit niet
gemakkelijk is, mag duidelijk zijn: de meerderheid doet immers voort zoals weleer. Kijk
daarvoor maar even naar de pagina hiernaast.
Onze raadsleden blijven ter beschikking van alle Hasselaren. Wil je hen rechtstreeks contacteren,
dan vind je hun contactgegevens via www.nvahasselt.be.

STEVEN VANDEPUT
Volksvertegenwoordiger
Fractieleider gemeenteraad
stevenvandeput@nvahasselt.be

Jan Wouters
Hasselt, jeugdige
stad!

Lies Jans
Bereikbaar
Hasselt

Joske Dexters
Geëngageerd
Hasselt

janwouters@nvahasselt.be

Vlaams volksvertegenwoordiger
liesjans@nvahasselt.be

joskedexters@nvahasselt.be

Het huidige stadsbestuur toont een
gebrek aan communicatie rond
nieuwe studentenkoten in de binnenstad. Indien nodig moet de stad net
een impuls geven door versneld vergunningen te verlenen wanneer het
gaat over de opmaak van verouderde
en leegstaande gebouwen.

De werken in Kuringen Heide houden onvoldoende rekening met de
zwakke weggebruiker. Wij vragen
meer aandacht voor voetgangers en
fietsers. Verkeersveiligheid is voor
N-VA Hasselt een topprioriteit. De
veiligheid van de weggebruikers
moet bij alle werken vooropstaan.

Lut Creemers
Hasselt, transparant
& betrokken

Rik Dehollogne
Stimulerend
Hasselt

lutcreemers@nvahasselt.be

rikdehollogne@nvahasselt.be

De huidige webstek van de stad Hasselt is onduidelijk, verouderd en niet
toegankelijk. Een kat vindt er zijn
jongen niet in terug. N-VA Hasselt
wil een transparant en betrokken
Hasselt. Met een overzichtelijke webstek kan de Hasselaar zich beter informeren en is hij beter op de hoogte
van de beslissingen in zijn/haar stad.

De voortijdige slijtage aan de pas
heraangelegde Koning Albertstraat
zadelt de handelaars op korte tijd
opnieuw op met overlast. N-VA
Hasselt vraagt duurzame oplossingen bij werken. Hierdoor moeten de
plaatselijke handelaars hun zaak niet
nodeloos lang openhouden op een
bouwwerf.

Bracke en de ‘stand
van het land’ in Hasselt
Op dinsdag 4 september was N-VA
Hasselt gastheer voor ‘Café bij Bracke en
vrienden’. Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans leidde de avond in.
Volksvertegenwoordigers Siegfried
Bracke en Steven Vandeput gaven in het
Cultuurcentrum Hasselt voor een 'stand
van het land' voor ruim 400 geïnteresseerde toehoorders.

www.n-va.be/hasselt

Momenteel zien we te weinig allochtone nieuwkomers op de onthaaldagen van de stad. We willen een
intensieve begeleiding en oriëntering
van nieuwe allochtone Hasselaren
naar het onthaalbureau en de onthaaldagen. Zodoende kunnen zij zich
perfect integreren in de Hasseltse
samenleving.

N-VA-minister van Toerisme Geert Bourgeois maakte
midden oktober het nieuwe toeristische bord voor
Hasselt bekend. Mode en jenever staan centraal.
Een logische en goede keuze, die bovendien
bijzonder knap in beeld werd gebracht.

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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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