
N-VA Heusden-Zolder geeft bloed
Op verschillende locaties in Heusden-Zolder kunnen mensen bloed of 
plasma geven. Een voldoende grote en gevarieerde bloedvoorraad is uiter-
aard belangrijk om slachtoff ers in noodgevallen de juiste medische zorgen 
te kunnen toedienen. 

Elk jaar dalen de strategische bloedvoorraden in de zomervakantie. Een 
inhaalbeweging voor meer bloeddonatie is dan meer dan welkom. Leden van 
N-VA Heusden-Zolder gingen daarom graag in op de oproep van het Rode 
Kruis, meldden zich aan als donor en gaven het beste van zichzelf in Sint-Baaf. 

Meer info: www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma

Beste inwoner,

Na 20 jaar is het tijd om eens stil 
te staan bij de evolutie die onze 
partij doorheen deze jaren heeft 
gekend: van éénmansfractie tot de 
grootste partij van Vlaanderen. Om 
te mijmeren over het verleden en 
te fi losoferen over het heden en de 
toekomst. De voorbije 20 jaar zijn 
ontegensprekelijk van groot belang 
geweest, de volgende 20 jaar 
gaan nog belangrijker worden voor 
Vlaanderen.

Bij een verjaardag hoort natuur-
lijk een feestje. Al werd het een 
bescheiden receptie in het bijzijn 
van de Limburgse kopstukken 
van de provincie in Hangar 58 in 
Bokrijk. Uiteraard met Limburgse 
taart. Vanzelfsprekend ontbrak de 
Limburgse leading lady Zuhal Demir 
niet op de afspraak. 

De komende jaren willen we ons 
afdelingsbestuur verder versterken. 
Uw vragen, suggesties en opmer-
kingen blijven voor ons cruciaal. 
Spreek ons aan of mail naar 
heusden-zolder@n-va.be. Heeft u 
zin om mee de schouders te zetten 
onder het N-VA-project in Heusden-
Zolder? Aarzel niet en contaceer 
ons. We geven graag geheel vrijblij-
vend een woordje uitleg. 

Peter Orens, 
Voorzitter 
N-VA 
Heusden-
Zolder

20 JAAR

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

Slechte cijfers voor kinderarmoede (p.2) N-VA wil betere voorrangsregeling kinderopvang (p.3)

Heusden-Zolder 
heusden-zolder@n-va.be N-VA Heusden-Zolderwww.n-va.be/heusden-zolder
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Heusden-Zolder wil Nederlands stimuleren bij kinderen 
Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts trekt 41.000 euro uit voor taalstimulerende activiteiten in Heusden-Zolder. In totaal 
zullen er in Vlaanderen 55 projecten van start gaan voor een bedrag van twee miljoen euro. De projecten worden georganiseerd 
door lokale besturen in samenwerking met tal van lokale partners. Met ondersteuning vanuit de Vlaamse Regering bereikt men 
zo 40.000 leerlingen, waaronder ook in Heusden-Zolder. 

Kinderen uit gezinnen van wie de thuistaal niet het Nederlands is, lopen 
vaak een verhoogd risico op een hobbelig schoolparcours. Daarom zet 
de Vlaamse Regering fors in op de kennis van de Nederlandse taal. Ze 
hebben als doel kinderen en jongeren die thuis weinig of geen Nederlands 
spreken te helpen om onze Nederlandse taal beter te leren kennen tijdens 
schoolvakanties of tijdens naschoolse momenten. 

“In Heusden-Zolder zijn er heel wat kinderen waarvan de thuistaal niet 
het Nederlands is”, zegt N-VA-ondervoorzitter Steven Goris. “Deze 
projecten helpen hen de kennis van onze taal bij te spijkeren en hen zo 
extra kansen te bieden op een sterke taalontwikkeling.”

Gemeentebestuur verwijdert parkeerplaats voor 
mensen met beperking 
Op de Koolmijnlaan in Heusden verdwijnt de parkeerplaats voor mensen met een 
beperking en verhuist deze naar de overkant van de straat. 

Als lid van de GATAB (toegankelijkheidsraad) drong Ria Feyen er op aan om dit plan niet 
uit te voeren. Er waren verschillende argumenten waarom deze parkeerplaats beter op 
haar originele locatie bleef, zoals de veiligheid. Maar het gemeentebestuur had meer oren 
naar de wensen van één handelaar in plaats van naar het advies te luisteren van mensen 
met kennis van zaken die zetelen in de GATAB. Gelukkig is er wel de afspraak dat deze 
ingreep op het einde van het jaar zal geëvalueerd worden. We hopen dat het gemeente-
bestuur alsnog deze slechte keuze terugdraait.

Ria Feyen, N-VA-bestuurslid en lid van de Toegankelijkheidsraad

Onderwijs Kansarmoede Indicator slaat rood uit in Heusden-Zolder
In de laatst verschenen gemeentemonitor (zomer van 2021) bleek Heusden-Zolder voor de meeste indicatoren (armoede, kans-
armoede…) slechter te scoren dan het Vlaamse gemiddelde. Eentje sprong er echt wel negatief uit, namelijk de OKI (Onderwijs 
Kansarmoede Indicator). 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van vier elementen (thuistaal 
niet-Nederlands, opleidingsniveau van de moeder, leerlingen met een 
schooltoelage, wonend in een buurt met schoolse vertraging). Je zou dan 
ook van het gemeentebestuur verwachten dat ze alles op alles zouden 
zetten om dit probleem aan te pakken.

Niets van dit alles. Voor het tweede jaar op rij werd de kans gemist om 
de zomerscholen te organiseren. In de gemeenteraad van augustus stelde 
N-VA-raadslid Steven Goris ook het project ‘Doorgaande lijn’ voor. Een 
proefproject voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Men kon een subsidie ontvan-
gen van maar liefst 135.000 euro over een termijn van drie jaar, maar ook 
deze trein liet men passeren. Tja, ook dat is niets nieuws onder de zon.

Steven Goris, N-VA-gemeenteraadslid 

Hans Zegers, N-VA-fractievoorzitter 

heusden-zolder@n-va.be
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Kinderopvang: voorrang voor kinderen van werkende ouders
Heusden-Zolder beschikt over een goed uitgebouwde kinderopvang waar kinderen doorgaans graag vertoeven. Dankzij de  
kinderopvang kunnen ouders zich wat beter organiseren en kunnen kinderen terecht in een kindvriendelijke en leerrijke  
omgeving. In die zin is het belangrijk dat de buitenschoolse kinderopvang maximaal toegankelijk is voor elk kind dat er  
behoefte aan heeft. Al moet er bij krapte toch gekeken worden naar een heldere en eerlijke voorrangsregeling.

Zolang het aantal beschikbare plaatsen voldoende 
is om te kunnen beantwoorden aan de vraag, stel-
len er zich uiteraard geen problemen. Wanneer de 
capaciteit in de opvang beperkter is, zoals tijdens 
de vakantieperiodes, stelt zich echter een mogelijk 
probleem.

Voorrangsregeling niet helder

N-VA-raadslid Hans Zegers kaartte in de gemeente-
raad van augustus aan dat de voorrangsregeling bij 
BKO ’t Klim-Op-Ke op die momenten niet altijd 
even helder is. Hij stelde voor om in periodes van 
krapte resoluut voorrang gegeven aan kinderen van 
ouders die werken of die met hetzelfde doel een op-
leiding volgen. Daarnaast zou ook een deel van de 
opvangmogelijkheden veiliggesteld moeten worden 
voor kinderen in kwetsbare situaties. Eenzelfde af-
sprakenkader is vaak ook van toepassing in andere 
gemeenten. 

Het voorstel van de N-VA om de voorrangsregeling in die zin te wijzigen werd spijtig genoeg weggestemd. De meerderheid beloofde 
evenwel de huidige voorrangsregels aan een evaluatie te onderwerpen.

Wandelen met Bert 
Lambrechts
Zondag 28 november gaan we 
samen met N-VA-gedeputeerde Bert 
Lambrechts het natuurgebied van 
de Wijers verkennen. We nodigen 
graag alle leden en sympathisanten 
uit om dit mooi stukje natuur in 
onze gemeente te komen leren ken-
nen. We spreken af op Parking 69 
om 14 uur.

En nu maar duimen voor mooi 
weer!

Bert Lambrechts

 Het prachtige natuurgebied De Wijers verkennen, samen met gedeputeerde Bert 
Lambrechts? Dat kan, op zondag 28 november, om 14 uur. 
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N-VA Boegbeeld: Simonne Vanoppen 
Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de N-VA kwam vanuit het nationale partijsecretariaat de vraag om bepaalde 
personen in de lokale afdelingen in de kijker te zetten. Kortom: iemand die intens heeft  meegewerkt aan het succes van onze 
afdeling en daarbuiten. Zoals de meeste eerstelijns N-VA-leden liggen hun roots in de Volksunie. 

Dat geldt ook voor ons N-VA-lid Simonne Vanoppen. Sinds de jaren 80 is ze politiek actief, zowel achter als voor de schermen. Zo 
heeft zij het ontstaan van de N-VA meegemaakt. De rode draad in haar politieke engagement is altijd het welzijn van de inwoners 
van onze gemeente geweest. Haar voornaamste eigenschappen zijn een gedetailleerde dossierkennis en haar welbespraaktheid. We 
mogen haar zonder schroom een van de boegbeelden van N-VA Heusden-Zolder en de hele N-VA noemen. 

Proficiat Simonne, en vooral 
bedankt voor de jarenlange inzet 
en ondersteuning. 

Peter Orens, 
Voorzitter N-VA 
Heusden-Zolder

Prettig weerzien in de provincie
In de vorige bestuursperiode zetelde Ann Leysens al eens in 
de provincieraad. Nu keert ze terug, in opvolging van Anne-
Lies Bynens. 

“Ik was zonder twijfel aangenaam verrast om in 2012 bij de pro-
vinciale verkiezingen 2.773 achter mijn naam te krijgen van de 
Vlaamse kiezers. Zo begon het provinciale avontuur voor mij. 
Ik heb de daaropvolgende jaren dan ook heel intens de ontwik-
kelingen in onze regio mogen beleven. 

Ik koos voor de commissie Toerisme, waar tal van onderwer-
pen werden besproken: VZW Toerisme Limburg, Erfgoed, de 
provinciale domeinen Bokrijk, Nieuwenhoven, Dommelhof en-
zovoort. Parels als de Wijers, het doorkijkkerkje, de tranendreef 
heb ik dan ook van zeer dichtbij mogen beleven. Het doet je wat 
als je mag fietsen door het water en door de bomen. 

Gemotiveerde fractie

In 2019 bestempelde onze lokale krant me als het stemmenka-
non van Heusden-Zolder. Ik moet toegeven: ik was wel wat fier 
met 9.772 stemmen achter mijn naam. Ik werd toen eerste op-
volger. Toen onze fractieleider in de provincie Ismael Ayed me 
enkele weken geleden vroeg of ik interesse had om Anne-Lies 
Bynens op te volgen in de raad, heb ik geen moment getwijfeld. 
Ik ben zeer enthousiast om opnieuw te mogen deel uitmaken 
van een zeer gemotiveerde fractie. Op 15 september 2021 legde 
ik mijn eed af. 

Mijn eerste verenigde Commissie was een kennismaking met 
de dienst Waterbeheer van de Provincie Limburg. Het is niet 
enkel het beheer en onderhoud van een duizendtal kilometer 
aan waterlopen, ook de wachtbekkens behoren tot het taken-
pakket. Dat van Romershoven heeft alvast zijn nut bewezen in 
de opvang van de waterhoeveelheden ten gevolge het noodweer.

Het is alleszins fijn om terug te zijn. Als u mijn werk wil volgen, 
of u heeft vragen of opmerkingen, aarzel niet mij te contacteren 
via ann.leysens@limburg.be.

Ann Leysens legt de eed af als nieuw 
provincieraadslid voor de N-VA.

Simonne werd in de bloemetjes gezet door voorzitter Peter 
Orens en ondervoorzitter Steven Goris.

Simonne Vanoppen, trouw op post 
voor het welzijn van onze inwoners.

www.n-va.be/heusden-zolder
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Maak kennis met: 

Jo Willems

HALLO JO, KUN JE JEZELF EENS KORT 

VOORSTELLEN? 

Ik ben geboren in Heusden-Zolder op 30 juni 
1981 en ben dit jaar dus 40 jaar geworden. Ik heb 
twee kinderen (Anna, 11 jaar en Victor, 6 jaar) die 
naar school gaan in Bolderberg. Mijn interesses 
en tegelijk ook mijn hobby’s zijn (zo veel mogelijk) 
sporten en reizen. Ik loop geregeld een marathon 
of een trailrun en ben dit jaar ook al eens op fiets-
weekend geweest met onder andere de verkenning 
van de finale van de Amstel Gold Race. Dat was 
tegelijk afzien en genieten! 

WAAR BEN JE BEROEPSMATIG MEE BEZIG? 

Ik ben een zakenadvocaat gespecialiseerd in han-
delsrecht en verzekeringen. Ik sta bedrijven bij in 
materies en geschillen met een zekere complexiteit 
en vaak ook met een internationale dimensie. Ik 
ben sinds 2005 lid van de balie Limburg en op 1 
januari 2022 word ik vennoot bij het advocaten-
kantoor Lydian met kantoren in Brussel, Antwer-
pen en Hasselt. 

VANWAAR KOMT DE INTERESSE IN DE POLITIEK 

EN WAAROM SPREEKT DE N-VA JE AAN? 

Politiek heeft altijd al mijn interesse gewekt. 
Vooral de (open) debatcultuur vind ik wel boei-
end, waarschijnlijk omdat ik als advocaat ook van 
debatteren hou. 

Verder vind ik politiek actief zijn ook een verrij-
king en uitdaging omdat je op die manier toch je 
steentje kan bijdragen aan een betere samenleving 
met aandacht voor burgers en ondernemers. 

De N-VA spreekt mij vooral aan omdat zij een zeer 
duidelijk en consistent verhaal brengt, zowel op 
nationaal en zeker op lokaal niveau. In Heusden-
Zolder heeft de partij veel aandacht voor projecten 
en initiatieven die zowel burgers als ondernemers 
ten goede komen. Vanaf mijn eerste kennisma-
king met de voorzitter en ondervoorzitter was ik 
zeer gecharmeerd door hun inzet en passie om 
van Heusden-Zolder een topgemeente te maken 

waarbij de focus vooral wordt gelegd op inhoud en 
concrete realisaties die burgers en ondernemers 
vooruit helpen. 

WAARVOOR ZOU JE JE PERSOONLIJK WILLEN 

INZETTEN? 

Ik zal mij persoonlijk inzetten voor cultuur, sport, 
veiligheid, mobiliteit en een ondernemersklimaat 
waar ondernemers en burgers elkaar kunnen 
vinden. 

WAT ZOU JE GRAAG ANDERS ZIEN IN ONZE 

GEMEENTE? 

Ik vind dat er in Heusden-Zolder nog heel veel 
opportuniteiten zijn die op dit moment nog niet 
worden benut. Ik denk hierbij aan een duidelijk 
sportbeleid, een doordacht mobiliteits- en veilig-
heidsplan en culturele investeringen die op lange 
termijn ook werkelijk een rendement opleveren. 
Men denkt nog te veel op korte termijn.

WAARVAN KRIJG JIJ ENERGIE? 

Ik hou van uitdagingen omdat je dan je grenzen 
moet verleggen. In team meewerken aan een pro-
ject en dat samen realiseren, geeft altijd een kick. 
Verder krijg ik positieve energie van sporten. Een 
ochtendloop zorg steevast voor een productieve 
dag. 

Top, Jo. Welkom bij de N-VA en hopelijk kunnen 
we samen van Heusden-Zolder een betere gemeente 
maken waar iedereen zich thuis voelt en trots kan 
zijn op al het moois dat Heusden-Zolder te bieden 
heeft. 

heusden-zolder@n-va.be
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