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Eindelijk
een echte,
ernstige en
gedegen
Hasseltse
minister

V.U.: Marc Roppe - Hendrik Van Veldesinkel 150 - 3500 Hasselt - info@n-va.be

Op 11 oktober legde Steven
Vandeput de eed af als federaal
minister van Defensie, belast met
Ambtenarenzaken. N-VA Hasselt is
hier uiteraard enorm fier op.
N-VA Hasselt is zich bewust van de
belangrijke verantwoordelijkheden
die nu aan Steven toegewezen zijn.
“Tijdens de kiescampagnes mochten vele Hasseltse en Limburgse
kandidaten rekenen op zijn onbaatzuchtige, professionele en leerrijke
ondersteuning. Onze voltallige afdeling staat honderd procent achter
de nieuwe minister en zijn sympathieke familie”, aldus een trotse
voorzitter Marc Roppe.
Hasselts gemeenteraadslid Guido
Fissette schetst onze nieuwe minister: “Steven heeft een enorme dossierkennis. Hij denkt altijd een paar
tellen vlugger dan zijn tegenstander, waardoor hij in debatten steeds
zeer sterk overkomt. Je maakt hem
ook nooit iets wijs. De nodige realiteitszin en een gevoel voor humor
maken hem bovendien tot een zeer
aangename en degelijke fractieleider in de gemeenteraad en
politieraad.”
Proficiat, mijnheer de minister!
Bedankt, beste Steven!

www.n-va.be/hasselt

GEMENGDE GEVOELENS BIJ HASSELTSE N-VA-VOORZITTER
Beste Hasselaren,
Enerzijds ben ik enorm blij en trots dat onze Hasseltse N-VA’er Steven Vandeput
minister is geworden. Anderzijds vormen de politieke kapsones van het Hasseltse
stadsbestuur reden tot grote ongerustheid.
De stuntelige aanpak van belangrijke dossiers blijft het kenmerk van het huidige
stadsbestuur. Dit onsamenhangend geheel van niet-professionele navelstaarders
heeft geen zicht op de maatschappelijke ontwikkelingen. Als de burgemeester en
schepenen dit pover ad-hocbeleid blijven aanhouden, zijn de financiële en sociale
gevolgen niet te overzien.
Het wordt tijd dat
échte verantwoordelijken opstaan,
die met zweet en
tranen en tegen de
stroom in durven te
roeien. Laat ons ook in Hasselt overgaan tot structurele ingrepen waardoor onze kinderen en kleinkinderen weer een toekomst kunnen hebben. Een toekomst die niet gebukt gaat onder torenhoge
schulden. De sp.a-CD&V-meerderheid blijft helaas stoïcijns doof.

Uw N-VA-mandatarissen werken
gestaag en hard aan diverse dossiers
en proberen het beleid vanuit de
oppositie bij te sturen.
Marc Roppe, voorzitter N-VA Hasselt

De financiering van het nieuwe stadhuis werpt vele vragen op. Bovendien getuigt
het project van grootheidswaanzin. Wie is hiermee gediend? Niet u en ik, waarde
Hasselaar.
Al sinds 1996 is de voornaamste doelstelling van ons stadsbestuur: ‘burgertje
pesten’. Die domme, dure vuilniszakken, het Sp.artacusplan, de doodsteek van
de Hasseltse middenstand; de klungelige aanpak van de leegstand en de GASboetes, de onbenutte kansen bij de bouw van het nieuwe zwembad: het lijstje is
veel te lang.

PASTADAG N-VA HASSELT MET MINISTER STEVEN VANDEPUT
Zondag 7 december
11.30 tot 14 uur / 17.30 tot 20 uur
Ontmoetingscentrum Rapertingen
Luikersteenweg 395, Hasselt
Inschrijven kan
Pastabuffet
• Lasagna
• Tagliatelli met zalm en scampi
• Portafoglio met ricotta

nog tot vrijdag
3 december via
fabiodegiorgi@nv
ahasselt.be
Prijs: 14 euro (vo
lwassenen)
7 euro (kinderen
jonge
Ter plaatse betalen r dan 8 jaar)

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Stad Hasselt laat u de factuur betalen
Alle verkiezingsbeloften ten spijt
duwt het Hasseltse stadsbestuur
elke Hasselaar een belastingverhoging van honderd euro onder de
neus. In 2014 stegen de belastingen
in Hasselt met 7,2 miljoen euro of
bijna 100 euro per Hasselaar.
De oorzaak van de belastingverhoging moeten we zoeken in de kortzichtige bouwdrift en de nodeloze
prestigeprojecten van het Hasseltse
stadsbestuur. Een klein overzicht:
• Een stedelijk zwembad zonder
50-meterbad getuigt van een
gebrek aan visie. Subsidies van
Vlaanderen werden geweigerd.
• Een nieuw gemeentehuis zonder
voorafgaande behoeftestudie - en
met dus een veel te grote oppervlakte - is kortzichtig.
• Spartacuslijn 1 van Hasselt naar
Maastricht: over een nutteloos
prestigeproject gesproken!
• Participatie in Limburg.net, met
kleinere en kwalitatief mindere
dienstverlening tot gevolg is ...
jawel!

Stadsbestuur Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt

De Hasselaar
Belastingstraatje Zonder Einde 1
3500 Hasselt
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De Hasselaar
Belastingstraatje Zonder Einde 1 - 3500 Hasselt
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Stadsbestuur Hasselt
Groenplein 1 - 3500 Hasselt
Belastingverhoging

N-VA wil hinder tram beperken
N-VA Hasselt zal alles in het werk stellen om, bij de
eventuele komst van tramlijn 1 in het Spartacusplan, de
hinder voor de Hasselaar te beperken.
De gemeenteraad die over de trajectkeuze op Hasselts
grondgebied moest beslissen, begon alvast in mineur. Het

stadsbestuur presenteerde een onvolledig dossier. Lies Jans
kaartte dit aan waardoor het agendapunt moest worden
uitgesteld. Bij de tweede poging een maand later, stelde
Lies Jans vast dat er met heel wat elementen in de 49 ingediende bezwaarschriften geen rekening was gehouden.
Die 49 bezwaarschriften waren nochtans sterk en goed onderbouwd. Zo kaartten de bewoners de gevaarlijke situatie
aan in de nabijheid van de school aan de Mouterij/Stokerijstraat. Tussen de vele fietsers en voetgangers zal daar nu
immers ook een tram gaan rijden. Dit bezwaar werd aan de
kant geschoven. Net zoals vele andere.
Toch blijft N-VA Hasselt waakzaam voor de onveiligheid,
de geluidsoverlast en de mobiliteitsoverlast die deze tram
zal meebrengen in de binnenstad.

hasselt@n-va.be

De rode vuilniszakken van Limburg.net
Sinds 1 januari 2014 voert Hasselt een nieuw afvalbeleid.
Het Hasseltse stadsbestuur heeft beslist om samen te werken met Limburg.net, de afvalintercommunale van Limburg. De huisvuilophaling en -verwerking is sindsdien
niet meer in handen van de stad Hasselt.
In ruil voor deze beslissing krijgt de Hasselaar jaarlijks een
afvalfactuur van gemiddeld 86 euro, kleinere vuilniszakken,
een containerpark dat gesloten is op maandag en een tariefverhoging wat het grof vuil betreft.
Voor N-VA Hasselt is het duidelijk: als je de vervuiler vraagt
om te betalen, moet je ervoor zorgen dat hij, behalve een
goede ondersteuning, ook waar voor zijn geld krijgt. Na aanhoudend protest van de Hasselaars
en van de oppositieraadsleden hebben we op de commissievergadering van 13 oktober 2014 vernomen dat men bij Limburg.net overweegt om de kwaliteit van de vuilniszakken opnieuw te onderzoeken. Wij kijken ernaar uit.

JAN WOUTERS
Gemeenteraadslid

Stadsbestuur bouwt eigen paleis
Volgende zomer wordt gestart met de bouw van een nieuw stadhuis. Dat
zou in 2018 moeten klaar zijn. Locatie: de oude Rijkswachtkazerne aan
de Groene Boulevard. Kostprijs: 53 miljoen euro.
Megalomaan, dat is het eerste woord waar de
N-VA dan aan denkt. We weten nu wel waarom
elke Hasselaar zoveel meer belastingen moest betalen. Het dient om de factuur van de grootheidswaanzin van dit stadsbestuur te betalen. In plaats
van de Hasselaar te sparen, kiezen zij ervoor om
voor zichzelf een nieuw paleis te bouwen.
Het kon ook anders, volgens ons. Eerst moeten de stadsdiensten gereorganiseerd worden. Daarna
kan je dan kijken hoe en waar deze moeten worden gevestigd. Want we ontkennen niet dat er nood is
aan nieuwe huisvesting voor onze diensten. Maar de manier waarop het stadsbestuur dit aanpakt, is
niet de juiste manier.

De gemiste subsidies van het zwembad
Hasselt start met de bouw van het
nieuwe zwembad. Na tientallen
jaren gepalaver komt er dan eindelijk een nieuw zwembad. En toch is
dit een gemiste kans.
Het stadsbestuur vond het immers
niet nodig om een beroep te doen op
de subsidies die Vlaanderen aanbood voor de bouw van een nieuw
zwembad. Vond het stadsbestuur de
procedures te moeilijk?
Feit is dat wij als provinciehoofdstad
niet zullen beschikken over een 50-

www.n-va.be/hasselt

meterzwembad. Iets wat met de
Vlaamse subsidies wél was gelukt.
Jammer, maar competitiezwemmen
zullen we elders moeten gaan doen
en bekijken. Hierdoor mist onze stad
heel wat kansen op nationale en internationale sportmanifestaties.
Feit is ook dat de Hasselaar zal
mogen opdraaien voor het volledige
kostenplaatje. Liefst 21,2 miljoen
euro. Dat schrijven we toch gewoon
even bij op de factuur naar de Hasselaar? Dit had anders en beter gekund!

LIES JANS
Gemeenteraadslid

STEVEN VANDEPUT
Fractieleider
gemeenteraad

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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