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Beste Hasselaar
Ongeveer een jaar geleden zaten
we in volle verkiezingscampagne.
N-VA Hasselt presenteerde zich
aan de Hasselaar met een goed
uitgeschreven en inhoudelijk
sterk programma. Nu, een jaar
later, maken we deel uit van het
stadsbestuur. En wat blijkt elke
dag weer? De actiepunten uit ons
verkiezingsprogramma waren
geen loze verkiezingsbeloftes.
Onze burgemeester en schepenen
werken hard om ons verkiezingsprogramma te realiseren. Niet
alleen in het centrum, maar ook
in de deelgemeenten. En met
succes.
Onze afdeling blijft intussen
groeien. De Hasselaar ziet dat
de verandering werkt en wil zich
graag aansluiten bij onze partij.
We ontvingen onze nieuwe leden
traditiegetrouw op de welkomstdrink begin september. Er waren
opnieuw meer aanwezigen dan
een jaar eerder. Dat doet deugd.
N-VA Hasselt geeft haar leden
dan ook veel inspraak, zoals we
die in het stadsbestuur aan élke
Hasselaar geven.

Lut Creemers

Afdelingsvoorzitter

Steven Vandeput
Uw burgemeester

N-VA Hasselt drukt stempel op beleid
N-VA Hasselt trok een jaar geleden naar de gemeenteraadsverkiezingen met de
slogan ‘Veilig thuis in een welvarend Hasselt’. Na de installatie van het schepencollege schoten we uit de startblokken. Bij elke beleidskeuze die we maken, houden
we vier speerpunten voor ogen: veiligheid, welvaart, openheid en betrokkenheid.
En dat levert mooie resultaten op.

Veiligheid

Dankzij preventiecampagnes, camerabewaking en gerichte politiepatrouilles
daalde het aantal woninginbraken aanzienlijk. Door de inzet van Team Oliver,
een onderdeel van de lokale politie dat
focust op gauwdieven, nam het aantal
diefstallen in onze winkelstraten een
flinke duik. Met het fietspadenplan
in het algemeen en de opening van de
fietstunnel in de Hefveldstraat in het
bijzonder werken we aan uw verkeersveiligheid.

Welvaart

We willen Hasselt meer dan ooit op de
kaart zetten. Door het muziekfestival
Pukkelpop deels in de binnenstad te
laten plaatsvinden, doen we onze stad
bruisen. Maar niet alleen het centrum

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

krijgt aandacht. Ook de deelgemeenten
doen volop mee. De plannen voor Tuilt
liegen er niet om. Dit stadsbestuur toont
ambitie. We gaan door op de ingeslagen
weg en hopen u binnenkort te ontmoeten
op een van de vele activiteiten die in
Hasselt op stapel staan.

Openheid en betrokkenheid

Hasselt is van en voor de Hasselaren.
Het fietspadenplan kwam tot stand
met veel inspraak. Ook de uitgebreide
seniorenbevraging die schepen van de
Hasselaar Lies Jans op poten zette, past
perfect in die filosofie. En als klap op de
vuurpijl onderging het vragenhalfuurtje
aan het schepencollege voorafgaand aan
de commissievergadering zijn vuurdoop.
Opnieuw een programmapunt dat snel
gerealiseerd werd.
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De N-VA we

Uniek Hasselts vrijwilligersbeleid
is voorbeeld voor Vlaanderen

Informatiekaart informeert
handelaars en pakt leegstand aan

Lies Jans

Rik Dehollogne Schepen van Economie,

Schepen van de Hasselaar

Lokale Handel, Toerisme en Landbouw

De stad Hasselt wil haar ambassadeursrol in Vlaanderen op
het vlak van vrijwilligersbeleid nog verder verstevigen.
“Alle Vlaamse steden willen weten hoe wij ons vrijwilligersbeleid aanpakken. Het is dan ook uniek. Geen enkele andere
stad zet tegelijk in op intern én extern vrijwilligersbeleid, in
combinatie met de focus op specifieke doelgroepen”, aldus
een trotse schepen van de Hasselaar Lies Jans.

Hasselt heeft een informatiekaart ontwikkeld om de leegstand
in de stad aan te pakken. Via de kaart kan je gemakkelijk zien
welke handelspanden en bedrijfsruimten te huur of te koop
zijn. Daarnaast bevat de kaart ook andere informatie op maat
van ondernemers. Denk maar aan info over openbare werken
en de communicatie vanuit de stad die specifiek voor ondernemers
en handelaars is.

“Intern krijgt elke dienst een vrijwilligerscoach. We zetten veel in op het
bedanken van vrijwilligers, met als
jaarlijks hoogtepunt een groot
vrijwilligersfeest. Extern werken
we aan een digitaal platform om
kandidaat-vrijwilligers te matchen
met organisaties die op zoek
zijn naar vrijwilligers. In ons
vrijwilligersbeleid focussen
we ook op specifieke
doelgroepen. Denk
bijvoorbeeld maar aan
vrijwilligerswerk voor
mensen met psychische
problemen”, legt Lies Jans uit.

De informatiekaart draagt bij aan de ambities
van de stad om een ondernemingsvriendelijk
klimaat te creëren. Maar er is meer. De kaart
pakt ook een belangrijk pijnpunt aan: de leegstand
van handelspanden en bedrijfsruimtes.
“De informatiekaart vangt twee vliegen
in één klap: we kunnen lokale ondernemers sneller en beter informeren
én we pakken de leegstand aan”,
vat schepen van Economie Rik
Dehollogne samen. De kaart wordt
maandelijks up-to-date gehouden,
waardoor de stad erg kort op de
bal kan spelen. De informatiekaart is te vinden op
www.hasselt.be/ruimteondernemen.

N-VA Hasselt in beeld

 aderdagactie
V
Naar jaarlijkse gewoonte verrasten we de vaders op
de vrijdagmarkt met een leuke attentie.

hasselt@n-va.be

Hasselt Zwingt
Hasselt Zwingt verhuisde terug naar het Kolonel
Dusartplein. En dat bleek een succes. Dat zagen ook de
burgemeester en zijn kabinetsmedewerkers.
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erkt voor u
Registreren als orgaandonor
kan nu ook online
Joske Dexters Schepen van Burgerlijke
Stand, Bevolking en Ombudsdienst

Eén orgaandonor kan tot acht mensenlevens redden. De stad
wil daarom zoveel mogelijk mensen overtuigen om zich als
orgaandonor te registreren. Op initiatief van schepen van
Burgerzaken Joske Dexters kan dat vanaf nu ook online.
Iedereen met de Belgische nationaliteit of iedereen die minstens
zes maanden in België verblijft staat bij een fataal hersen- of
hartfalen automatisch zijn organen af. Tenzij hij of zij vooraf
uitdrukkelijk geweigerd heeft of de kinderen,
ouders of echtgeno(o)t(e) zich tegen de
orgaanafname verzetten. “Dat levert
regelmatig lastige situaties op, omdat
nabestaanden vaak niet weten of de
overledene orgaandonor wil zijn”,
weet schepen van Burgerzaken
Joske Dexters. “Daarom roepen
we alle Hasselaren op om goed
na te denken over orgaandonatie.
Indien u orgaandonor wil zijn,
meld u dan online aan via
www.hasselt.be/nl/orgaandonatie.
Dankzij orgaandonatie geeft u
patiënten met chronische
aandoeningen een nieuwe kans.”

Bevrijdingsfeesten
In het weekend van 7 en 8 september werd onze stad ondergedompeld in de sfeer van de bevrijding, toen 75 jaar geleden.
Dankzij de 2nd Armored Division, heel veel bezoekers en
medeorganisator Jan Wouters werd het een prachtig weekend.

Stadsbestuur geeft u het woord
voor commissievergadering
Guido Fissette

Voorzitter gemeente- en OCMW-raad
Openheid en betrokkenheid waren twee speerpunten in het
N-VA-verkiezingsprogramma. Door de invoering van een
vragenhalfuurtje zetten we die speerpunten meteen om in de
praktijk. In zo’n halfuurtje krijgt u de kans vragen te stellen
aan het schepencollege. Het eerste vragenhalfuurtje vond in
juni plaats.
“Uw vraag moet gaan over het algemeen belang, moet behandelbaar zijn in openbare zitting en mag niet
raken aan de persoonlijke levenssfeer.
Om alles in goede banen te leiden en elke
Hasselaar de kans te geven een vraag te
stellen, werken we met een tijdsklok.
U krijgt drie minuten voor uw vraag.
De schepen of burgemeester
antwoordt in vier minuten, waarna
u nog één repliekminuut krijgt”,
legt Guido Fissette uit. Van het
vragenhalfuurtje worden
video-opnames gemaakt. Zo
kunnen Hasselaars die met
dezelfde vraag zitten maar helaas
verhinderd waren, het antwoord
van het schepencollege ook
beluisteren. Meer info?
www.hasselt.be/vragenhalfuurtje

Geslaagde barbecue N-VA Hasselt
De N-VA is dé familiepartij van Vlaanderen, zo bleek eens te
meer op de jaarlijkse barbecue van N-VA Hasselt. Naast het
gezin van schepen Rik Dehollogne mochten we nog vele families
ontvangen in feestzaal De Biekaar in Tuilt.

www.n-va.be/hasselt

Rarara, wie is bevoegd?
U wordt thuis geholpen door...
... een zorgkundige
die eten maakt

Vlaams
Federaal

... een verpleegster
die bloeddruk meet

Vlaams
Federaal

De zieke in het ziekenhuis is een
federale bevoegdheid, thuiszorg
is Vlaams. Een thuishulp die eten
maakt, is dus een Vlaamse
bevoegdheid. Maar meet een
thuisverpleegster uw bloeddruk
of legt ze een verband, dan is
het toch federaal.

Een potvis ...
... in de zee

Vlaams
Federaal

... op het strand

Vlaams
Federaal

De potvis die zwemt in de zee
is een federale potvis. Leg hem
op het strand en hij wordt
Vlaams. Zo ook de kip: op de
boerderij is ze Vlaams. Maar
leg diezelfde kip op uw bord en
ze wordt federaal.

Maximumsnelheid ...
50

... op de weg

Vlaams
Federaal

120

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

120

... bij werken
op de snelweg

Vlaams
Federaal

De maximumsnelheid is een
Vlaamse bevoegdheid. Behalve
Een
uitleg. Lorem
op dewoordje
autosnelweg,
daar is ze
ipsum
dolor
sit
consectefederaal. Tenzij amet,
er wegenwerken
tuer op
adipiscing
elit, sed diam
zijn
die autosnelweg,
dan is
nonummy
nibh
euismod
de maximumsnelheid weer
tincidunt
ut laoreet
Vlaams. Neemt
u dedolore
bus naar
magna
aliquam
erat uvolutpat.
het station, dan rijdt
Vlaams.
Ut
wisi
enim
ad
minim
Neemt u vervolgens deveniam,
trein,
quis
nostrud
exerci tation
dan reist
u federaal.
ullamcorper

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid.
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.
Bart De Wever, voorzitter N-VA

