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N-VA voert strijd op tegen sociale 
huurfraude 
Vlaanderen besteedt jaarlijks meer dan een miljard euro om het aantal 
sociale huurwoningen uit te breiden of sociale woningen te renoveren. 
Toch blijven er lange wachtlijsten voor gezinnen met een laag inkomen 
die recht hebben op zo’n sociale woning. De selectie moet dan ook 100 % 
eerlijk gebeuren. Daar maakt de Vlaamse Regering nu werk van. Dat wil-
len we ook in Heusden-Zolder zien. 

Het is maar logisch dat je geen 
andere woning of grond bezit als 
je wil gebruik maken van sociale 
huurprijzen. Dit werd al jarenlang 
gecontroleerd binnen de Belgische 
grenzen. Maar controleren of 
iemand een buitenlandse woning 
had, gebeurde vaak niet want dat 
was zeer moeilijk.

Tientallen woningen vrijgekomen

Nu sloot Minister Diependaele 
een akkoord met vijf onderzoeks-
bureaus en stelt 5 miljoen euro ter 
beschikking om dat op te sporen. 
Een grote stap vooruit met al 
stevige resultaten in onder andere 
Antwerpen en Lier. Daar kwa-
men tientallen woningen vrij voor 
Vlaamse gezinnen die er wel recht 
op hebben.

Hopelijk ook in Heusden-Zolder

Gemeenteraadslid Herwig 
Hermans vroeg al tweemaal op 
de gemeenteraad of de sociale 
huisvestingsmaatschappijen in 
Heusden-Zolder ook extra con

troles gaan doen op buitenlandse 
bezittingen. De eerste keer was de 
reactie nog heel afwachtend, maar 
de tweede keer ging de meerderheid 
toch in op zijn vraag. Het zal nog 
wel een tijdje duren, maar hopelijk 
komen er woningen vrij voor 
gezinnen die er recht op hebben. 
We volgen het op!

Beste inwoner

Ondertussen worden we al een 
jaar geconfronteerd met het 
coronavirus en alle maatregelen 
die we moeten ondergaan. Er is 
slechts één remedie tegen deze 
opgelegde situatie: werken aan en 
investeren in een betere toekomst.

Dat gaat ook zeker op in onze 
mooie gemeente.

Vanuit Vlaanderen investeert 
N-VA-minister Ben Weyts in onze 
scholen, sport-, jeugd- en cultuur-
verenigingen. Collega-minister 
Zuhal Demir zet haar schouders 
onder de uitbreiding van onze 
gebieden Groene Delle en 
Laambroeken. Matthias 
Diependaele gaat vanuit de 
Vlaamse Regering de strijd 
aan tegen sociale huurfraude 
door middel van buitenlands 
eigendomsonderzoek.

Stilstaan is achteruitgaan. Dat 
weten onze ondernemers maar 
al te goed. Daarom is het in deze 
moeilijke tijden meer dan nodig 
dat u bij voorkeur kiest voor onze 
lokale handel en verenigingen. 

Denk lokaal, investeer lokaal en 
koop lokaal. Dan geraken wij er 
allemaal samen uit.
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 12 april.



De N-VA pleit voor de oprichting van een Wandelcentrale in Heusden-Zolder. Het is een platform dat mensen met elkaar 
in contact kan brengen om samen te wandelen. In de huidige coronatijden is dat meer dan welkom.

De corona-epidemie hakt er hard 
in bij heel wat van onze inwoners. 
Sociale contacten verlopen sindsdien 
anders en letterlijk afstandelijker. Het 
risico op toegenomen vereenzaming 
is er daardoor niet kleiner op gewor-
den. Om toch enigszins onder de 
mensen te kunnen komen hebben vele 
mensen opnieuw de geneugten van 
het wandelen ontdekt. Nog fijner is 
het natuurlijk als je beschikt over een 
wandelpartner die samen op ontdek-
king wil gaan te midden van al het 
Limburgs natuurschoon. 

Maar niet iedereen kan vandaag te-
rugvallen op een kennissenkring met 
daarin kandidaten die samen de wan-
delschoenen willen aantrekken. In 
tijden waarbij contacten moeilijker te 
leggen zijn is het ook minder evident 
om wandelpartners te zoeken. Voor 
een aantal mensen voelt dit ongetwij-
feld aan als een gemis.

Wandelduo’s

Fractieleider Hans Zegers: “Als gevolg 
van de aanslepende coronacrisis for-

muleerde de N-VA daarom het voor-
stel om - net als een aantal andere 
Limburgse gemeenten - ook in de ge-
meente Heusden-Zolder een Wandel-
centrale op te richten. Bedoeling van 
het platform is dat het mensen met 
gelijklopende interesses met elkaar 
in contact brengt. De wandelduo’s 
spreken nadien onderling af waar en 
wanneer er gewandeld wordt.”

Voorstel goedgekeurd

Tot grote tevredenheid van Hans 
werd het voorstel unaniem goed-
gekeurd op de gemeenteraad van 
februari. “De bevoegde schepen 
beloofde om het systeem op korte 
termijn op te starten. Inmiddels 
wordt de Wandelcentrale sinds 1 april 
georganiseerd vanuit De Zandlo-
per. Via communicatie via de eigen 
gemeentelijke diensten, huisartsen en 
seniorenverenigingen zouden mensen 
maximaal geïnformeerd worden over 
het bestaan ervan.”

Antwoord op vereenzaming

“Niet alleen in tijden van corona zal 

de Wandelcentrale zijn meerwaarde 
bewijzen. Ook als we terug in een 
meer normale samenleving belanden, 
kan het helpen om mensen bij elkaar 
te brengen en dus mee een antwoord 
bieden op de toenemende vereenza-
ming bij steeds meer mensen.”

“Wij hebben heel wat pareltjes in 
Heusden-Zolder om te ontdekken: de 
kluis, de Wijers, Bovy, de vele stille 
wegen op ons grondgebied, … Als je 
tijdens de week gaat wandelen heb je 
als extra voordeel dat je niet de grote 
massa tegenkomt. Zo is het dan ook 
nog veiliger om te wandelen. Door sa-
men te gaan wandelen, kom je wat uit 
je isolement en vergeet je de eenzaam-
heid even. Dat we ook wat calorieën 
verbranden, is mooi meegenomen.”

Wandelcentrale

Hans Zegers, 
fractieleider N-VA 

Heusden-Zolder
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De Laambroeken wordt natuurparel in Heusden-Zolder
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir besliste om 76 hectare natuurgebied in de Laambroeken in Zolder aan 
te kopen. Zo wordt in totaal meer dan 300 hectare aaneengesloten natuur toegankelijk voor alle Vlamingen.

In tijden van corona is het niet allemaal kommer en kwel geweest. Als er één ding is wat de Vlamingen herontdekt heb-
ben, is het wel wandelen. Gelukkig kunnen we in Heusden-Zolder genieten van het prachtig groen wat de natuur ons te 
bieden heeft. Dat heeft Vlaams minister Zuhal Demir goed begrepen. Ze nam het initiatief om 76 hectare natuurgebied 
in de Laambroeken aan te kopen door de Vlaamse Regering. 

De beste manier om bestaande bossen te beschermen en het toegankelijk te maken voor iedereen, is door het aan te ko-
pen en als gemeenschap zelf te onderhouden. Zo blijft het zijn natuurwaarde in de toekomst behouden en waar mogelijk 
zelfs nog versterken.

Genieten van de natuur in Heusden-Zolder
“We gaan met ons gezinnetje regelmatig wandelen in onze mooie gemeente. Dat was al zo 
voor corona, maar nu het laatste jaar trekken we er nog vaker op uit. Onze gemeente mag 
fi er zijn op een rijkdom aan bossen waarin je uren kan wandelen. Zo gingen we onlangs op 
ontdekking in de Laambroeken. Hier gaan we zeker nog vaker komen wandelen. Wat rustiger 
dan de klassieke gekende plekjes, maar zeker niet minder mooi.” - Jean-Marie Geeraerts, 
communicatieverantwoordelijke N-VA Heusden-Zolder

HEUSDEN-ZOLDER  3NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



N-VA vraagt om handelaars meer in de kijker te zetten
Onze handelaars hebben het deze dagen niet gemakkelijk. De coronacrisis is rechtstreeks verantwoordelijk voor een 
drastische terugloop in de verkoopcijfers. Ondernemingen staan onder druk, de doorheen de jaren opgebouwde marges 
slinken. De N-VA vraagt het gemeentebestuur om hen een hart onder de riem te steken.

De N-VA dringt al de gehele duur van de 
coronacrisis aan op een sterkere onder-
steuning van lokale handelaren. Het 
succes van de gemeentelijke consumptie-
checks was echter beneden verwachting. 
Met de websites www.eteninheusden-
zolder.be en www.winkelinheusden-
zolder.be heeft het gemeentebestuur de 
bedoeling om de eigen handelaars op een 
positieve manier in de kijker te zetten. 
Zeker in combinatie met de oproep om 
vooral lokaal te winkelen geeft dit onze 
handelaars toch enig perspectief.

Onvindbaar en beperkt

N-VA-bestuurslid Ann Vandewyngaert: 
“De ideeën juichen we uiteraard toe. 
Maar de uitvoering kan wat ons betreft 
veel beter. De huidige websites zijn quasi 
onvindbaar voor onze inwoners. Boven-
dien kan ook de invulling beter. Zo bevat 
de website voor de eetzaken hoofdzakelijk 
verwijzingen naar snackbars en frituren. 

En dat terwijl we in onze gemeente toch 
ook zeer veel klassezaken hebben die 
eveneens een interessant aanbod hebben 
in deze corona-tijd. Het oogt allemaal wat 
statisch. Ondernemers worden gedwon-
gen origineel en vernieuwend voor de 
dag te komen. Het zou mooi zijn als we 
dat ook bij het gemeentebestuur zouden 
terugvinden.”

N-VA wil breder aanbod
Hans Zegers trok met dit voorstel naar 

de gemeenteraad. Concreet hield hij een 
pleidooi om onder meer het communica-
tiepakket ter ondersteuning voor de han-
delaars grondig onder de loep te nemen. 
Niet alleen dient informatie eenvoudig 
terug te vinden zijn, ook dient een breder 
aanbod kenbaar gemaakt te worden. De 
bevoegde schepen moest toegeven dat er 
misschien wel verbeterpunten waren en 
zou de diensten hiervoor aan het werk 
zetten. Hans Zegers: “We kijken uit naar 
de ideeën die hieruit zullen voortvloeien. 
In onze buurgemeenten zijn meerdere 
goede initiatieven uitgedacht rond het 
thema ‘koop lokaal’. Stuk voor stuk maat-
regelen die onze handelaars doorheen de 
coronaperiode kunnen loodsen en hen 
helpen uit het dal te klimmen.”

Ontwikkeling Kolenhaven in nieuwe fase
Op 18 december 2020 besliste de Vlaamse Regering het dos-
sier van de ontwikkeling van de kolenhaven in Lummen op-
nieuw op de regeringstafel te leggen. N-VA Heusden-Zolder is 
alvast blij dat men resoluut kiest voor een overlegmodel met 
alle betrokkenen. 

Er zal een nieuwe studie worden uitgevoerd waar de verschil-
lende varianten op vlak van ontsluiting zullen worden beke-
ken. Deze studie is nog voor dit jaar voorzien en zal getrokken 
worden door De Vlaamse Waterweg NV. In het kader van de 
doelstelling om het potentieel van het Albertkanaal voor water-
gebonden bedrijvigheid ten volle te benutten is het enigszins te 
begrijpen dat dit dossier opnieuw komt bovendrijven. Vandaag 
wordt immers maar 35 % van de industriezone effectief ingeno-
men.

In het verleden hebben we ons altijd gekant tegen de ontwik-
kelingsplannen voor de kolenhaven. Het voorgestelde scenario 
voor de verkeersafwikkeling zou namelijk een enorme druk op 
de leefbaarheid van Viversel leggen. We zijn dan ook verheugd 
om te horen dat er gekozen wordt voor een overlegformule 
met lokale besturen en buurtbewoners. Positief is ook dat 
men een aantal bijkomende ontsluitingsmogelijkheden mee 
wil onderzoeken.

Hopelijk zorgt deze aanpak voor een gedragen oplossing waar-
bij economische ontwikkeling mogelijk is zonder daarbij de 
leefbaarheid van Viversel in het gedrang te brengen.

Vertrekkende van deze standpunten zal N-VA Heusden-Zolder 
de verdere ontwikkelingen in dit dossier van kortbij opvolgen 
en de voorstellen ten gronde evalueren.

Steven Goris, ondervoorzitter N-VA Heusden-Zolder

Ann Vandewyngaert,
bestuurslid N-VA
Heusden-Zolder

www.n-va.be/heusden-zolder
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N-VA wil zomerscholen in Heusden-Zolder
Zomerscholen hebben eerder hun nut al bewezen in het aanscherpen van de kennis van onze schoolkinderen. Hoewel de nood 
hoog is, hinkte Heusden-Zolder vorig jaar wat achterop. De N-VA vraagt het gemeentebestuur om dit jaar wel alles in het werk 
te stellen om een kwaliteitsvol lesaanbod uit te werken tijdens de zomermaanden.

Zeker voor kinderen die omwille van de aanhoudende corona-
crisis een schoolse achterstand hebben opgelopen is het een 
handig hulpmiddel om de andere klasgenoten bij te benen. 
Net om die reden werden scholen en gemeentebesturen vorig 
jaar door de Vlaamse overheid gestimuleerd om een aanbod 
van zomerscholen uit te werken. Een financiële vergoeding per 
leerling moest hen over de schreef helpen. 

De N-VA riep vorig jaar dan ook het gemeentebestuur op om 
in deze kwestie haar verantwoordelijkheid op te nemen en om 
een aanbod naar doelgroepkinderen uit te werken in samen-
werking met de scholen. 

Gemiste kans

Hans Zegers: “Dit bleek echter niet evident. Volgens de 
gemeente bleek het enthousiasme bij scholen toen eerder be-
perkt, vooral ook omdat de voorbereidingstijd eerder kort was. 
Ook een alternatief voorstel gestoeld op de inzet van vrijwil-
ligers kon in laatste instantie niet doorgaan. Het Berenhuis 
werd finaal ingeschakeld, maar van echt onderricht was geen 
sprake. Een gemiste kans!” 

Geen initiatief van stadsbestuur

Vanuit het gegeven dat de meerwaarde van zomerscholen 
breed wordt erkend, polste Hans Zegers in de gemeenteraad 
van maart naar de voorbereidingen voor de organisatie van 
zomerscholen tijdens de zomer van dit jaar. Ondanks het feit 
dat de zomer bij wijze van spreken bijna voor de deur staat, 
bleek dat het gemeentebestuur nog geen enkel initiatief had 
genomen. De vraagstelling leidde er alvast toe dat de bevoegde 
schepen nu toch de voorbereiding zou starten. 

N-VA-gemeenteraadslid Steven Goris, zelf onderwijzer, is 
tevreden met het pleidooi van de N-VA fractie in de gemeente-

raad om werk te maken van zomerscholen. “Uit ervaring weet 
ik dat er wel degelijk interesse bestaat bij leerkrachten om hier 
de schouders onder te zetten. Het zou zonde zijn om deze kans 
te laten liggen. Ikzelf kijk alvast uit naar het plan van aanpak 
voor deze zomer”, aldus Steven Goris.

Onlangs publiceerde de Thomas More Hogeschool een heuse 
inspiratiegids die scholen en lokale besturen kunnen gebrui-
ken als houvast bij de opstart en organisatie. Door gebruik te 
maken van deze inspiratiegids kunnen alvast enkele hinderpa-
len uit de weg geruimd worden.

Hans Zegers, 
fractieleider N-VA 

Heusden-Zolder

Steven Goris,
gemeenteraadslid N-VA 

Heusden-Zolder

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.

HEUSDEN-ZOLDER 

heusden-zolder@n-va.be
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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

1
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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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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Frieda Gijbels, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


