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European Disability Card

EDC… wat is dat?
De European Disability is een kaart die de toegang 
van personen met een handicap tot cultuur,  sport 
en vrijetijdsbesteding bevordert. Het is een  o�  ciële 
kaart uitgereikt door de Belgische instellingen be-
voegd voor personen met een handicap. Ze is gratis 
voor de personen met een handicap en momenteel 
erkend in acht Europese landen: België, Cyprus, Est-
land, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië).

Ook in Heusden-Zolder

Raadslid Ann Leyssens pleitte in juni 2019 al voor de 
invoering en promotie van deze kaart in onze gemeente. 
De volledige gemeenteraad verklaarde zich toen akkoord. 
Na enige aarzeling en een vriendelijke herinnering van 
Ann Leyssens aan het adres van het schepencollege 
maakte de gemeente hier eindelijk werk van. Houders 
van de kaart genieten nu van voordelen in CC Muze. 
Welke dit zijn is nog niet duidelijk. Op de website van CC 
Muze wordt de kaart tot vandaag nog niet vermeld. Op 
de gemeentelijke website vind je vooral algemene infor-
matie over de kaart terug, maar geen concrete voordelen 
die aangeboden worden.

“Er is duidelijk nog heel wat werk in onze gemeente om 
de European Disability Card te introduceren, zowel bij 
onze diensten als bij de mensen die er recht op hebben”, 
aldus Ann Leyssens. 

Op de gemeenteraad van november 2020 stelde Ann 
namens de N-VA voor nog een stapje verder te gaan en 

om de betekenis van de EDC-kaart ook toe te lichten aan 
onze politiemensen. “Als de kaart bij onze politiemensen 
bekend is kunnen zij de houders van deze kaart op de 
juiste manier benaderen. Een MS-patiënt die wankel op 
straat loopt kan zich aan de hand van de EDC-kaart zijn 
of haar ‘beperking’ kenbaar maken zodat agenten er in 
hun beoordeling rekening mee kunnen houden”, legt 
Ann uit. 

Werk van lange adem

Afgaand op het antwoord van de voorzitter zal het nog 
een werk van lange adem worden om deze kaart te in-
troduceren bij de politie. Gelukkig staat opgeven niet in 
onze woordenboek.

Ann Leyssens, 
gemeenteraadslid

N-VA wil beter fi etsbeleid (p.2) Slechts tijdelijke vergunning voor APL (p.3)

Het coronajaar in de gemeenteraad
De coronacrisis kwam natuurlijk vaak ter sprake in de gemeenteraad. De N-VA 
besloot al bij de start van de crisis in maart dat het de maatregelen tegen een verdere 
verspreiding van de ziekte steeds zou steunen. Meningen kunnen verschillen, 
bijvoorbeeld over waar verplicht mondmaskers te dragen. Maar we hebben altijd de 
gezondheidsmaatregelen van de burgemeester gesteund.

Wel zijn we blijven aandringen om de 
gevolgen zo goed mogelijk te helpen 
opvangen. De ruim 570.000 euro Vlaamse 
coronasteun wordt nu toch volledig aan 
de verenigingen uitgekeerd, nadat we daar 
meerdere malen op aandrongen.

N-VA pleit voor meer steun voor 

ondernemers

We blijven ook pleiten voor een sterkere 
steun voor onze handelaars en horeca. De 
consumptiebonnen waren niet echt een 
succes en zeker met deze aanhoudende 
coronamaatregelen is er meer steun nodig. 
Alle scholen moeten even hard geholpen 
worden met praktische coronaproblemen 
en opvang.

Vernieuwde aanpak kinderarmoede

We moeten extra aandacht hebben voor 
armoede en eenzaamheid. Kinderarmoede 
blijft bij ons al zeer lang een veel groter 
probleem dan in vergelijkbare gemeenten. 
Hopelijk inspireert de crisis hier een 
vernieuwde aanpak.

Mantelzorgpremie opnieuw invoeren

Mantelzorgers zijn belangrijker dan ooit 
en nemen ook risico’s in deze pandemie. 
We stelden al twee maal tevergeefs voor de 
gemeentelijke mantelzorgpremie opnieuw 
in te voeren.

De N-VA blijft op deze thema’s hameren in 
de gemeenteraad.

De N-VA blijft op deze thema’s hameren in de gemeenteraad.

Voorwoord

2020 was een moeilijk en bijzonder 
zwaar jaar. We strijden bijna een jaar 
tegen het coronavirus. Het blijft een 
kwestie om ons gezond verstand te 
blijven gebruiken. 

De moed en inzet van onze zorgverleners 
zijn lovenswaardig. Hopelijk kunnen ze 
hun inspanningen volhouden, ook in dit 
nieuwe jaar.

Voor handelaars en zelfstandigen was 
het een dramatisch jaar. Ze hebben 
onze lokale ondersteuning meer dan ooit 
nodig. Dus: denk lokaal, investeer lokaal 
en koop lokaal.

We moeten er ons bewust van zijn dat 
veel inwoners er alleen voor staan. Niet 
iedereen kan terugvallen op een gezin. 
Sommigen dreigen in volkomen een-
zaamheid te geraken. Doe daarom een 
kleine inspanning om alleenstaande bu-
ren of kennissen te contacteren, om na 
te vragen of ze geen hulp nodig hebben 
met de dagdagelijkse dingen of eenvou-
digweg om even een babbeltje slaan. 
Zelf kunnen we zo het verschil maken.

Ook in dit nieuwe jaar zullen we ons 
aan de opgelegde maatregelen moeten 
houden. Hoe belastend ze ondertussen 
ook geworden zijn, we moeten er samen 
door.

Zorg goed voor elkaar. Het kan alleen 
maar beter worden!

Peter Orens
Voorzitter N-VA 
Heusden-Zolder

Herwig Hermans, 
gemeenteraadslid

Herwig Hermans, 
gemeenteraadslid

Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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N-VA Heusden-Zolder wenst u
een gezond en veilig 2021

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.
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Dringend nood aan aanpak zwerfvuil en sluiktstorten
In februari van dit jaar riep de N-VA het gemeentebestuur nog op om werk te maken van een structureel zwerfvuil- en sluik-
stortbeleid. Deze problematiek is immers een doorn in het oog van vele inwoners. Als antwoord hierop werd meegedeeld dat er 
een actieplan in de maak was en dat het spoedig zou voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Maanden later blijkt het slechts  
mager beestje te zijn geworden.

Mager beestje

Uiteindelijk pas in oktober kon de gemeenteraad kennis nemen 
van het aangekondigde actieplan dat het probleem van zwerf-
vuil en sluikstorten moet helpen indijken. De inhoud ervan 
is voor de N-VA enigszins teleurstellend. Zo wordt er in het 
zwerfvuil- en sluikstortactieplan nergens gesproken over de 
omvang van het probleem en hoe dit evolueert doorheen de tijd. 

Nood aan vernieuwde aanpak

Al verschillende jaren zet de gemeente in op meerdere vlak-
ken: inzetten op infrastructuur, communicatie, participatie, 
handhaving. Ook in het nieuwe plan blijft dat zo. Opvallend is 
dus dat er weinig tot geen nieuwe initiatieven zullen worden ge-

nomen. Volgens raadslid Hans Zegers een gemiste kans: “Zeker 
niet alle huidige maatregelen zijn slecht, maar de realiteit heeft 
aangetoond dat de huidige aanpak niet afdoende werkt. In die 
zin betreur ik dat een vernieuwde aanpak uitblijft.” 

Op onze vraag ging de meerderheid wel akkoord om jaarlijks 
over de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek terug te koppelen 
in de gemeenteraad. Op die manier kan de N-VA de vinger aan 
de pols houden en aansturen op verbeteringen indien nodig.

Hans Zegers,
fractieleider gemeenteraad

Vrijwilligers in de weer: Jean-Marie Geeraerts

Wie is Jean-Marie Geeraerts?
Jean-Marie is niet enkel actief als communicatieverantwoordelijke voor onze 
partij, hij is ook een fanatieke ‘Mooimaker’. Tweewekelijks ruimt hij daarom 
de Mommestraat op. Als extraatje neemt hij ook de trage weg tussen de 
Mommestraat en Beekbeemden en de parking daar erbij.

Zijn actieterrein
Met de bolderkar, gewapend met grijpstok en handschoenen trekt hij er op 
uit om de daad bij het woord te voeren. “Na een rondje zwerfvuil rapen kom 
ik telkens thuis met twee volle zakken zwerfvuil,” zegt Jean-Marie. “Het 
meeste vuil haal ik op in het bosje vooraan de Mommestraat. Ik begrijp niet 
hoe mensen systematisch hun vuilnis kunnen weggooien in dit mooie stukje 
natuur.”

De trage weg tussen de Mommestraat en Beekbeemden is er sinds de start 
van zijn actie op vooruit gegaan. “Sinds ik een zwerfvuilzak gehangen heb 
aan de rustbank daar vind ik nog maar weinig langs de weg hier, het bewijs 
dat een vuilbak hier echt zou helpen. Er heeft ook heel even een vuilbak 
gestaan, maar die is ondertussen alweer verdwenen.”

Waar kan het beter volgens Jean-Marie?
“Ik mag echt niet klagen van de ondersteuning van de gemeentediensten 
in mijn actie,” getuigt Jean-Marie. “Het diensthoofd van de milieudienst is 
heel aanspreekbaar en zorgt dat ik over voldoende zwerfvuilzakken beschik. 
De gevulde zakken mogen kosteloos op het recyclagepark gedumpt worden en op het 
einde van het jaar krijg je een mooie appreciatie in de vorm van aankoopbonnen die je 
bij de lokale handelaars kan uitgeven. Al wat je hiervoor moet doen is je als mooimaker 
aanmelden bij de gemeente. Ze zullen je dan heel duidelijk uitleggen wat je moet doen om 
hiervan te kunnen genieten.”

Zolang de meerderheid niet inzet op preventie en bestraffen van zwerfvuil en sluikstorten 
blijft het jammer genoeg dweilen met de kraan open, maar onze vrijwilligers blijven gaan 
voor ProperVanHtotZ! 

Geen vergunning van onbepaalde duur voor asfaltcentrale
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir levert geen omgevingsvergunning van onbepaalde duur af voor Asfalt Productie 
Limburg (APL), de asfaltcentrale in Heusden-Zolder.

De minister nam in het dossier enkele belangrijke beslissingen:
•  Een proefvergunning voor twee jaar en dit onder strikte voorwaarden.
•  Ingebruikname van de nieuwe installatie voor 01/06/2021. Indien dit niet gerealiseerd is, zal APL onmiddellijk moeten sluiten.
•  Teerhoudend asfalt mag niet verwerkt worden.
•  Bijkomende metingen op gasuitstoot die nu nog niet gemeten worden.

Een aanslepende problematiek

De problematiek omtrent APL is al sinds 2012 een doorn in het 
oog van de inwoners van Viversel (Heusden-Zolder). In 2018 
werd er nog een omgevingsvergunning van onbepaalde duur 
verleend door de toenmalige deputatie. Deze vergunning werd 
ook bekrachtigd, via een ministerieel besluit, door toenmalig 
CD&V-minister Koen van den Heuvel. Deze vergunning werd 
dit jaar vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwisting.
Grote kritiek in de bezwaren komt er vooral door geurhinder. De 
buurtbewoners stellen last te hebben van geurhinder wanneer 
er geproduceerd wordt met recyclage-asfalt en wanneer de wind 
verkeerd staat. Geurhinder is evenwel moeilijk meetbaar.

N-VA Heusden-Zolder met succes mee op barricaden

Er zijn de laatste tijd enorm veel klachten te noteren. Buren 
vullen veelvuldig de meldingskaart in. Dit is en blijft belangrijk. 
De dorpsraad schaarde zich steeds aan de kant van de buurt-
bewoners. Ook de lokale N-VA-afdeling stak de buurtbewoners 
steeds een hart onder de riem. Zelfs meer dan dat. In septem-
ber 2020 werd er een delegatie vanuit Viversel (buurtcomité en 
lokale N-VA-mandataris) ontvangen op het kabinet van minister 
Demir. Dit om hun standpunten en grieven neer te leggen en te 
verdedigen.

Dit resulteerde uiteindelijk in de beslissing van de minister om 
maar een vergunning van bepaalde duur te geven.

Zicht op structurele oplossing

Minister Demir maakt ook werk van de actualisatie van de 
eisen die gesteld worden aan asfaltcentrales in Vlaanderen. De 
zogenaamde BBT-studie (Best Beschikbare Technieken) waarin 
alle eisen vermeld staan, dateert immers al van 2013 en geen 
enkele minister liet deze actualiseren. Daarom worden de BBT’s 
vernieuwd tegen 2022 zodat waar nodig ook de wetgeving voor 
asfaltcentrales wetenschappelijk onderbouwd gewijzigd kan 
worden.

N-VA Heusden-Zolder blijft samen met het buurtcomité en de 
dorpsraad van Viversel het APL-
dossier opvolgen. We roepen de 
buurtbewoners ook op, indien er 
geurhinder is, de meldingskaart te 
blijven invullen.

Steven Goris, ondervoorzitter 
N-VA Heusden-Zolder

Bestuur voert fi etsactieplan af

N-VA hekelt gebrek aan ambitie gemeentebestuur
In 2015 werd Heusden-Zolder nog verkozen tot � etsgemeente van het jaar. Toch is iedereen het er over eens dat op het vlak van 
� etsbeleid gerust een tandje bijgestoken mag worden. We betwijfelen of we hier in de komende jaren veel van mogen verwachten.

Veel beloftes

In 2018 trok elke politieke partij in 
Heusden-Zolder naar de kiezer met de 
belofte extra inspanningen te zullen doen 
voor fietsers in onze gemeente. Meer 
inwoners zouden immers verleid moeten 
worden tot het gebruik van de fiets. Het 
behalen van deze doelstelling is een grote 
uitdaging en daarom moest de opmaak 
van een fietsactieplan dit in goede banen 
leiden. Zo klonk het toen eensgezind.
De opmaak van een dergelijk actieplan 
werd sindsdien meermaals aangekondigd 
door de meerderheid. Tot nu dus. Op de 
gemeenteraad van oktober kondigde de 
bevoegde schepen aan dat er dan toch 
geen beleidsplan komt. En dit ondanks 
het feit dat er al heel wat werk in gestoken 
was. 

Weinig plannen en realisaties

De gemeente zet de komende jaren in op 
een aantal fietsprojecten: Er zijn werken 

gepland in de Zandstraat en de Kerk-
straat ter hoogte van de Snelwegstraat, De 
Westlaan en de Kapelstraat zijn gepland 
nadat daar eerst de riolering aangepakt 
wordt. Maar voor het overige is het on-
duidelijk welke initiatieven en investerin-
gen er nog gepland zijn.

Begin vorig jaar werden maar liefst 146 
knelpunten opgesomd door de leerlingen, 
leerkrachten en ouders via het project 
Route2school. Tot op vandaag is het 
onduidelijk hoe deze zullen aangepakt 
worden. Voor de N-VA mag de lat inzake 
fietsveiligheid dus beduidend hoger 
gelegd worden.

Fractieleider Hans Zegers: “Uiteraard is 
de opmaak van een fietsactieplan geen 
doel op zich. Maar daarmee zou de 
gemeente wel een duidelijk engagement 
uitspreken naar de fietser. Het laat ook 
toe om duidelijke doelstellingen te for-
muleren waar we met onze mobiliteit in 
Heusden-Zolder naartoe willen. Tot slot 
biedt het ook kansen om de inwoners en 
verenigingen actief te betrekken om zo te 
komen tot breed gedragen mobiliteitsop-
lossingen, iets wat in andere gemeenten 
wel de praktijk is. Als actieve fietser vind 
ik dit enorm teleurstellend en een gemiste 
kans.”

Mijn Mangelbeek
Op 27 september kwam Vlaamse minister van Omgeving 
Zuhal Demir langs in Heusden-Zolder om de aanzet te ge-
ven voor het onthardings- en vergroeningsproject aan de 
Koolmijnlaan. In de toekomst zal het verkeer ter hoogte 
van deze site omgeleid worden. 

Er zal meer groen en minder asfalt en beton te zien zijn 
waardoor het regenwater beter in de grond kan indringen. 
Daarvoor krijgt het project de nodige subsidies vanuit de 
Vlaamse Regering. 

Verder is er ook een engagement om de Mangelbeekvallei 
verder te ontwikkelen. De kernkwaliteit van dit gebied zijn: 
natuur en water, trage wegen en mijnerfgoed.

Steven Goris, ondervoorzitter 
N-VA Heusden-Zolder

Hans Zegers, fractieleider gemeenteraad

#ProperVanHtotZ
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