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V.U. Davy Steegmans
Herkerstraat 27 B
3500 Hasselt

Hasselt

Hasselt heeft nood aan de kracht van verandering
Beste Hasselaar,
Met trots presenteren wij u een verkorte versie van ons verkiezingsprogramma voor Hasselt.
U zal vergeefs zoeken naar de ‘mooie plaatjes’ die aangeven hoe prachtig uw straat of kruispunt er weldra zal
uitzien. U zal evenmin allerhande beloftes vinden die 6 jaar later een illusie blijken te zijn.

Het aankondigingsbeleid van de uittredende coalitie is de politiek van het verleden. Volgens
de N-VA is het hoog tijd voor échte actie en voor oplossingen die duurzaam zijn, ook op
lange termijn. De goednieuwsshow en de egotripperij van ons huidig lokaal bestuur
worden onhoudbaar. Wie gelooft nog dat het HAZODI-debacle terug te brengen is tot de
klokkenluiders zelf? Wie gelooft dat het dichtslibbende verkeer kan worden opgelost
door alleen maar in te zetten op gratis bussen? Wie gelooft dat het gratis uitdelen van
bouwgronden het tekort aan kinderopvang gaat oplossen? Wie gelooft dat nog??
Hasselt heeft nood aan een ánder beleid, een beleid voor álle Hasselaren, met een
échte visie voor de toekomst.
Goed beleid heeft een naam en een goed bestuur stelt doelen voorop die van deze
naam een feit maken. De naam die N-VA Hasselt naar voren schuift, is:
een Hecht Hasselt, Transparant en Betrokken.

Steven Vandeput
“Transparant en
betrokken beleid
geeft vanzelf een
beter bestuur”

Hasselt moet betaalbaar blijven. Ook de mensen die niet kunnen
terugvallen op het spaargeld van hun ouders, moeten in onze stad een woning
kunnen verwerven. Het weer bewoonbaar maken van de binnenstad zal de stadskern
doen opleven, ook buiten de openingsuren van de winkels.

Ons volledige
programma en meer
informatie over onze
kandidaten vindt u op:
http://hasselt.n-va.be/
verkiezingen2012

Een bereikbaar Hasselt spreekt voor zich zelf: de mobiliteit dient planmatig en met
visie te worden aangepakt, met aandacht voor élke vorm van transport en met een
bijzonder accent op de herwaardering van de fiets.
Hasselt moet daarnaast ook stimulerend zijn: mensen die willen werken en
ondernemen, moeten daarin ondersteund worden. De uitbouw van een professionele
dienst ‘lokale economie’ dringt zich op.
Hasselt moet vooral efficiënt worden bestuurd. Het budget moet weer onder controle
worden gebracht door onder meer een grondige bijsturing van de stadsdiensten. Nóg
meer belastingen is voor de N-VA onbespreekbaar.
De kiezer kan op 14 oktober een duidelijke keuze maken: meer
van hetzelfde ofwel de kracht van verandering voor: een Hecht Hasselt, Transparant en Betrokken.
Steven Vandeput
Lijsttrekker
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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieverkiezingen 14 oktober 2012

De N-VA wil een Hasselt van en met geëngageerde inwoners, een stad
die een thuis is voor elke Hasselaar, met respect voor onze senioren
én met een beleid dat vriendelijk is voor de jonge gezinnen die onze
toekomst zijn. Inspraak is voor de N-VA geen reclamewoord, maar een
fundamenteel onderdeel van goed beleid.

Speerpunten voor een HECHT HA
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Geëngageerd
»

Naar een (h)echte samenleving

Het thema dat de N-VA het nauwst aan het hart ligt is het sociale weefsel van
onze samenleving. De speerpunten voor dit thema zijn:
1.1 Hasselt, jeugdige stad, met aandacht voor de combinatie van
vakantiekampen en opvang; een ontmoetingsplaats voor verschillende leeftijden
in elke wijk en met een jeugdherberg die ook kansen biedt aan de lokale jeugd.
1.2 Hasselt, voel je thuis, met de intentie om beleidskeuzes te toetsen aan
(jonge) gezinnen, met meer en flexibele kinderopvang en met ondersteuning van
de ouders.
1.3 Hasselt, met respect voor senioren, zodat zij kunnen wonen in een (t)huis
naar keuze, zodat zij ruimte hebben en krijgen om te leven en te ontspannen,
zodat de actieve senior in Hasselt aan zijn trekken komt.

Concreet, met de N-VA:
»» Ontmoetingsplaatsen voor jong en oud binnen redelijke
afstand
»» Elke beslissing toetsen aan jonge gezinnen
»» Zelfstandig wonen in een (t)huis naar keuze

Bereikbaar
»

Iedereen mobiel: het kan!

Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn de centrale aandachtspunten in dit thema.
2.1 Een fiets- en voetgangersplan met specifieke aandacht voor het ‘sterk
maken’ van de weggebruiker, door te werken aan een optimale infrastructuur.
Trage wegen (voet- en buurtwegen, bospaden e.d.) verdienen bijzondere
aandacht.
2.2 Openbaar vervoer in de stad moet onder handen genomen worden d.m.v.
een evaluatie van de bestaande bussystemen en met aandacht voor het station
als knooppunt voor het ‘vervoersnetwerk’. Gratis bestaat niet.
2.3 Het autoverkeer moet kunnen rekenen op een betere doorstroming op
de invalswegen van Hasselt. Er moet werk gemaakt worden van een veilige
infrastructuur en een realistisch parkeerbeleid.

Concreet, met de N-VA:
»» Eén allesomvattend fietssysteem
»» Bussen weg uit de stadskern
»» Dynamische signalisatie van parkeerplaatsen

Stimulerend & betaalbaar
»

Hasselt moet bruisen door bewoning

Dit thema gaat over lokale economie en wonen in Hasselt. De speerpunten zijn:
3.1 Een ruimtelijke langetermijnvisie die rekening houdt met toekomstige
noden, een versnelde dienstverlening en een opwaardering van de rol van de
GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening).
3.2 Woonkernen als basis voor economie, want Hasselt heeft nood aan
duidelijke woon- en handelskernen en een gezonde mix van betaalbaar wonen.
Er moet volop worden ingezet op de bewoning van de binnenstad.
3.3 Het professionaliseren van de dienst Lokale Economie, met de
aanstelling van een stadsmanager en de inrichting van een centraal
aanspreekpunt voor ondernemers.

Concreet, met de N-VA:
»» Het toestaan van kleinere en goedkopere woningen
»» De bewoning van de stadskern, in al zijn aspecten
»» De uitbouw van een dienst Lokale Economie, gericht op
de noden van de lokale ondernemer en de aanstelling van
een stadsmanager
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ASSELT, transparant & betrokken
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Efficiënt
»

Slank en dienstgericht bestuur

In het thema bestuurszaken en financiën zijn volgende speerpunten terug te
vinden.
4.1 De financiën moeten terug op orde worden gebracht. Daarbij wenst de N-VA
geen verhoging van de belastingdruk en wil daarom inzetten op het nieuwe
(financiële) bestuurssysteem voor de Vlaamse gemeenten.
4.2 De administratie dient ontwikkeld te worden met het oog op functionaliteit
en verantwoordelijkheid t.a.v. de burger. De oprichting van een ombudsdienst
en de opzet van een ‘digitaal huis’, zijn initiatieven die ook hier worden
vooropgezet.
4.3 Veiligheid voorop door het ‘blauw’ de kans te geven meer op straat te zijn,
door de GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) toe te passen met gezond
verstand en door de sociale controle nieuw leven in te blazen.

Concreet, met de N-VA:
»» Het niet verhogen van de belastingsdruk
»» Stadsdiensten die ‘slank’ zijn, efficiënt en gericht op de
Hasselaar
»» Optimale samenwerking tussen de stad en het OCMW

Transparant & betrokken
»

Echte inspraak & betrokkenheid

De N-VA ijvert voor transparantie voor en betrokkenheid van de Hasseltse
burgers bij het beleid. In dit thema komen volgende speerpunten naar voren.
5.1 Echte, reële betrokkenheid door de Hasselaren te laten deelnemen
aan de beleidsvoorbereiding, aan de opvolging en terugkoppeling tijdens de
uitvoeringsfase en aan de evaluatie.
5.2 Transparantie wordt nagestreefd door inzicht te geven en inspraak te
krijgen; door oprichting van wijkplatformen en vooral door open en eerlijke
communicatie met de Hasseltse burgers.

Concreet, met de N-VA:
»» Een bevolkingspanel
»» Een vragenuurtje voor Hasselaren tijdens de
gemeenteraad
»» Een ombudsdienst die een laagdrempelig contact
mogelijk maakt met de gemeente

Een ijzersterk team voor een HECHT HASSELT, transparant & betrokken

U stemt geldig door op één of meerdere kandidaten binnen de lijst uw stem uit te brengen.

1. VANDEPUT Steven

15. STEEGMANS Davy

29. PEETERS Ivo

2. JANS Lies

16. MEYSMANS Saartje

30. MARTENS Gert

3. FISSETTE Guido

17. VAN ROMPAEY Frederik

31. DEGRYSE Patrick

4. DYBAJLO-DEXTERS Joske

18. BURRICK Myrthe

32. VANDENBORNE Gino

5. DEHOLLOGNE Rik

19. LEEN Katrien

33. FISSETTE Vera

6. CREEMERS Lut

20. DE GIORGI Fabio

34. BEENS Imelda

7. WOUTERS Jan

21. LAMMENS Agna

35. SMEETS Josiane

8. OTTE Katrijn

22. BUNTINX Dominique

36. JANSSEN Miet

9. COLLETT Marc

23. BLOEMEN Kenny

37. MARIS Jaak

10. CLAES Hugo

24. PLUSQUIN Nele

38. DE BRUYN-DROOGMANS Marcella

11. FEYTONS Sylvia

25. PERSOONS Sophie

39. ECTOR Kristof

12. WIADEREK Agata

26. JANSSENS Sigi

40. VOS Katleen

13. BROUNS Matthias

27. DEWAEGE Annelies

41. LAMBRECHTS Bert

14. CROUX Wilfried

28. DELVAUX Serge

Steven Vandeput
Lijsttrekker Hasselt

Bert Lambrechts
Lijstduwer Hasselt
Lijsttrekker provincie

Lies Jans

2de plaats Hasselt

Wenst u actief mee te werken aan de campagne?
Heeft u plaats voor een raamaffiche of tuinbord?
Wenst u meer informatie over de N-VA Hasselt en haar programma?
Contacteer ons via info@nvahaselt.be of op 011 870 961.
Voor meer informatie kan u terecht op www.nvahasselt.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@nvahasselt.be.

