
Jaargang 2015 • nr. 2 • september

HASSELT
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  Ontmoetingscentrum Godsheide
  meer info via www.n-va.be/hasselt

www.n-va.be/hasselt
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De N-VA wil dat de inbraken-

plaag in Hasselt stopt. Daarom

stelt gemeenteraadslid Guido

Fissette voor om buurt-

informatienetwerken (BIN) te

promoten. Dat zijn vrijwillige

samenwerkingsverbanden 

tussen buurtbewoners en de

politie om de buurtveiligheid 

te verhogen. CD&V en sp.a 

kopieerden ons voorstel 

klakkeloos en keurden het 

goed op de gemeenteraad.  

Guido Fissette reageert daar verrast op: 
“Tot twee keer toe weigerde de meer-
derheid mijn vragen over vandalisme 
en inbraken te behandelen. Alsof ze dat 
probleem wilden negeren of ontken-
nen. Maar toen we ons voorstel voor 
de promotie van buurtinformatienet-

werken indienden, maaiden raadsleden 
Belet (CD&V) en Beenders (sp.a) op de 
valreep het gras voor onze voeten weg, 
met een voorstel dat haast identiek is 
aan het onze.”

EINDELIJK ACTIE
Een mooier bewijs dat N-VA Hasselt 
sterk oppositie voert, kan je je natuur-
lijk niet indenken. Uiteraard gaat het  
er ons in de eerste plaats om dat er nu  
effectief werk wordt gemaakt van de 
promotie van buurtinformatienetwer-
ken. Hopelijk slaat ons voorstel aan 
bij de bevolking én kunnen we zo, 
allemaal samen, de inbrakenplaag in 
Hasselt een halt toeroepen. 

“Deze meerderheid heeft de stijging van 
het aantal inbraken jarenlang onder de 
mat geschoven. We zijn blij dat ons op-
positiewerk het stadsbestuur er op zijn 
minst toe heeft aangezet om eindelijk 
actie te ondernemen”, besluit Fissette.

“We zijn blij dat ons  
oppositiewerk het  
stadsbestuur er eindelijk  

toe aanzet om actie  
te ondernemen.” -  
gemeenteraadslid  

Guido Fissette

Beste Hasselaren,
Het politieke jaar trekt zich 
weer op gang. Onze gemeente-
raadsleden zullen de werkijver 
die ze van bij het begin van 
deze bestuursperiode toonden, 
verderzetten. Want de N-VA 
is sinds januari 2013 veruit de 
meest actieve en productieve 
fractie van de Hasseltse ge-
meenteraad. 
Niet alleen in kwantiteit staan 
we aan de top, ook in kwaliteit. 
Het bewijs daarvoor wordt 
maandelijks geleverd. Ofwel 
keurt de meerderheid de voor-
stellen van N-VA Hasselt goed, 
ofwel kopieert ze deze om 
daarna schaamteloos als eigen 
initiatief in te dienen. Het ul-
tieme bewijs dat N-VA Hasselt 
inhoudelijk sterk werk levert. 
Het oppositiewerk van onze 
fractie haalt misschien niet  
altijd de krant, maar dat wil 
niet zeggen dat het niet goed 
is. Daarom geven we in dit blad 
een kort overzicht van enkele 
initiatieven. 
En ondertussen werken wij 
gewoon voort. Voor u. 
Met vriendelijke Vlaamse 
groeten,

N-VA HASSELT IS ER
VOOR U

Halt aan inbrakenplaag

Kom ook naar onze N-VA-PASTADAG

www.n-va.be/hasselt - info@nvahasselt.be - Hendrik Van Veldekesingel 150 - 3500 Hasselt - 011 87 08 11

Marc Roppe
Voorzitter N-VA Hasselt
marcroppe@nvahasselt.be
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De stad Hasselt zal de helft van haar winst uit de  
verkoop van voetbalgronden herinvesteren in de voet-
balclubs. N-VA-oppositieraadslid Jan Wouters wil dat 
àlle sportclubs hiervan de vruchten kunnen plukken.

“N-VA Hasselt wil dat verschillende sportclubs op één site 
samenwerken en uitgroeien tot omnisportclubs”, zegt Jan, 
“met een aanbod van zowel buitensporten als zaalspor-
ten. Op die sportsites kan elke sportbeoefenaar dan zijn 
gading vinden.”

N-VA Hasselt heeft steeds gepleit voor een optimaal sport-
klimaat waarin zowel competitie als recreatie een sociale 

en gezondheidsbevorderende rol kunnen spelen. Een 
toereikende sportinfrastructuur, waarbij toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking van essentieel belang is, is 
hierin cruciaal. “Sport is niet alleen gezond maar versterkt 
ook het sociaal weefsel. Daar moeten we als maatschappij 
dan ook op inzetten,” besluit Jan Wouters. 

Meer lezen? 
www.n-va.be/hasselt

Reageren? 
janwouters@nvahasselt.be

“Maak van de Heilig Hart-kerk een orgelmuseum.”  
Met dat voorstel trok Lut Creemers (N-VA) naar de 
gemeenteraad. Heel wat bestaande Hasseltse kerken 
moeten in de toekomst een nieuwe bestemming  
krijgen. N-VA Hasselt zoekt daarom constructief mee 
naar oplossingen voor die gebouwen.

“Op het kerkenplan dat schepen Gerald Corthouts ons 
al maanden geleden beloofde, blijft het voorlopig nog 
wachten”, legt Lut Creemers uit. “Dat belet ons echter 
niet om naar oplossingen te zoeken voor de kerken die in 
de toekomst gaan verdwijnen of een nevenbestemming 
krijgen.”

Daarom stelt de N-VA-fractie voor om deze kerk om te 
dopen tot een orgelmuseum of orgelkerk, die dat ook nog 
als concertzaal kan dienen. Bovendien kan dit museum 

voorzien worden van ‘schatten’ uit de andere kerken die 
in de toekomst zullen verdwijnen. Zo vormen we deze 
kerk om tot een prachtige, polyvalente ruimte met een 
weelde aan cultureel erfgoed, dat toegankelijk is voor het 
grote publiek. 

“De stad Hasselt heeft er dan meteen ook een extra toe-
ristische trekpleister bij en kan helemaal uitgroeien tot dé 
orgelstad van Vlaanderen,” besluit Creemers.

Meer lezen? 
www.n-va.be/hasselt

Reageren? 
lutcreemers@nvahasselt.be

“Orgelmuseum kan nieuwe trekpleister worden”Lut Creemers:

hasselt@n-va.be

   

De afdelingen van Jong N-VA Hasselt, Diepenbeek en Genk slaan de handen in elkaar. Jong N-VA HADIG, 
zoals de fusie heet, richt zich op studenten en de lokale jeugd.

Met de universiteit die op de grens tussen Hasselt, Diepenbeek en Genk ligt, lijkt het ons logisch  
om de jongeren gezamenlijk aan te spreken met ons verhaal. De jeugd is immers des  
te meer de Kracht van Verandering en de Motor van Vooruitgang. 

Interesse?  
Stuur een mailtje naar hadig@jongnva.be nvahasselt.be

van startJong N-VA HADIG

Bij de aankoop van een onroerend goed levert de stad 
Hasselt het ‘uittreksel uit het plannen- en vergun-
ningsregister af.’ Als er geen gekende bouwovertre-
dingen zijn, wordt dit zo doorgegeven aan de koper. 
Dat formulier van de stad sluit echter niet uit dat er 
toch – niet gekende – bouwovertredingen op het pand 
zijn toegepast. Met heel wat financiële, administratie-
ve, juridische en praktische miserie voor de koper tot 
gevolg. “Dat wil ik in de toekomst vermijden,” aldus 
gemeenteraadslid Rik Dehollogne.

De stad zou de mogelijke tegenspraak tussen de feitelijke 
situatie en het geleverde attest  kunnen oplossen door de 
twee documenten met elkaar te vergelijken en lucht-

foto’s uit het GIS en Google Maps te raadplegen. Mocht 
daaruit blijken dat er onregelmatigheden zijn, dan kan 
dit worden toegevoegd aan het dossier. “Zo waarschuwt 
men de kandidaat-koper en zet men deze aan tot gron-
dige inspectie van de toestand van zijn pand alvorens 
de definitieve verkoopakte te ondertekenen,” besluit 
Dehollogne.

Meer lezen? 
www.n-va.be/hasselt

Reageren? 
rik.dehollogne:@nvahasselt.be

Rik Dehollogne: “Miserie bij aankoop woning vermijden”

Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois 
maakt bijna 590 000 euro vrij om de Virga Jesse- 
basiliek te restaureren in het kader van de komende 
Virga Jessefeesten. Vlaams volksvertegenwoordiger 
Lies Jans (N-VA) had hier bij haar partijgenoot op 
aangedrongen.

In 2017 vinden in Hasselt weer de zevenjaarlijkse Virga 
Jessefeesten plaats. Daarvoor zijn verbouwingswerken 
in de beschermde basiliek absoluut noodzakelijk. “De 
kerkfabriek Sint-Quintinus en het Virga Jessecomité heb-
ben een tijd geleden contact opgenomen in verband met 
hun plannen voor de Virga Jesse-basiliek,” aldus Lies 

Jans. “Een nieuwe aanbiddingsruimte voor Virga Jesse 
en enkele andere werken zoals elektro, verlichting, ver-
warming en schilderwerken zijn een noodzaak. Boven-
dien moet dit allemaal afgewerkt zijn voor juni 2017. Die 
boodschap heb ik doorgegeven aan minister-president 
Geert Bourgeois. Hij voorziet nu voldoende Vlaamse 
middelen om de werken aan te vatten en te voltooien.”

Meer lezen? 
www.n-va.be/hasselt

Reageren? 
liesjans@nvahasselt.be

Lies Jans: “Basiliek tiptop tegen Virga Jessefeesten”

Op vraag van N-VA Hasselt wordt het reglement voor 
de begraafplaatsen aangepast. Zo krijgen ouders 
voortaan de kans hun doodgeboren kindje, ook al is 
het maar enkele dagen of weken oud, te laten begra-
ven of cremeren.

“Vroeger kon dat alleen bij ongeboren kinderen van 
minstens twaalf weken, maar in 2014 werd het decreet 
aangepast.” Joske Dexters diende op de gemeenteraad 
een voorstel in om ook in Hasselt het reglement op  
begraafplaatsen aan te passen. Meerderheid en  
oppositie gingen unaniem akkoord.

“Ouders hebben in zulke situaties vaak nood aan een 
blijvend aandenken aan hun kindje en dit kan helpen 
hun verdriet beter te verwerken. Het is goed dat de 
meerderheid ons hierin gevolgd is”, besluit Dexters.

Meer lezen? 
www.n-va.be/hasselt

Reageren? 
joskedexters@nvahasselt.be

Joske Dexters: “Hasselt krijgt sterretjesweide voor doodgeboren kindjes”

Jan Wouters: “Sportsites voor alle sporten!”

De marktkramers voelen zich in de steek gelaten door 
het stadsbestuur. “Van de actie die schepen Corthouts 
in februari aankondigde, is nog niet veel in huis  
gekomen”, merkt Lut Creemers op.

De schepen wilde pas naar buiten komen als de resul-
taten van zijn in februari aangekondigde enquête er 
waren. Eerlijk gezegd hadden we die nu al verwacht. 
Een half jaar geleden was de toestand al zorgwekkend. 
Veel getalm kan de markt zich niet meer veroorloven. 

Daarom opnieuw de oproep van N-VA Hasselt: zorg dat 
de markt weer bruisend wordt. 

“Een levendige markt is het hart van een warme  
samenleving. Daar gaat N-VA Hasselt volop voor.”  
besluit Creemers. 

Meer lezen? 
www.n-va.be/hasselt

Reageren? 
lutcreemers@nvahasselt.be

Maak de markt weer bruisend!

Wilt u meer weten over de initiatieven van onze gemeenteraads-
leden? Surf dan naar www.n-va.be/hasselt. 

Like onze Facebookpagina en maak kans op een leuk cadeau!  
De pagina van N-VA Hasselt heeft momenteel 405 likes. De 500ste 

like ontvangt een Hasselt-bon ter waarde van 50 euro. Liken, dus! 



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


