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N-VA Heusden-Zolder wenst u 
een gelukkig en gezond 2022!

Opnieuw geen ordehandhaving in Koolmijnlaan
N-VA pleit voor grotere politiezone 
Voor de zoveelste keer hadden de gemeente en de politie geen greep op wat er in 
de Koolmijnlaan gebeurt. Met oudjaar waren er weer zware explosies, erger dan 
het jaar ervoor. En opnieuw komt de burgemeester achteraf met verklaringen. 
“En we gaan dit, en we gaan dat …” Maar gewoon de orde handhaven wanneer 
het nodig is, lukt niet.

“Onze politie doet haar uiterste best”, zegt gemeenteraadslid Herwig Hermans. 
“Maar omdat we een politiezone blijven met slechts één gemeente, staat ze er 
alleen voor. Ooit was Meulenberg Houthalen ook een heel moeilijke zone. Een 
verantwoordelijke daar vertelde me ooit: “Herwig, die miserie stopt alleen maar 
als ze weten dat er na de eerste combi nog een tweede volle combi kan komen en 
desnoods een derde en een vierde en zo door.” Maar er beweegt nog altijd niets 
richting een grotere politiezone. Hoelang nog?”

“Onze inwoners zijn niet gebaat met 
verklaringen achteraf, maar met ordehandhaving op 
het moment zelf”, zegt raadslid Herwig Hermans.
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Gemeentebestuur verlaagt budget voor 
verkeersveiligheid rond scholen 
De verkeersveiligheid in onze schoolomgevingen verhogen: het blij�  een lijdensweg 
in onze gemeente. De noden zijn hoog, maar een structurele aanpak ontbreekt. 
“Als klap op de vuurpijl schroe�  de meerderheid het voorziene budget voor de 
verkeersveiligheid in schoolomgevingen met 25 procent terug”, betreurt N-VA-
fractievoorzitter Hans Zegers. 

De veiligheid in onze schoolomgevingen 
laat te wensen over, zo bleek vorig jaar uit 
een ruime bevraging van leerlingen, leer-
krachten en ouders. In de onmiddellijke 
buurt van de vele schoolpoorten werden 
diverse knelpunten doorgegeven die de 
gemeente structureel moet aanpakken. 
Ook de N-VA pleit al lang voor een struc-
turele aanpak. “De maatregelen die het 
gemeentebestuur vandaag neemt, kaderen 
te weinig in een globaal verhaal”, meent 

Hans Zegers. “Zo zetten we geen stappen 
vooruit.” 

Fout signaal
Tot overmaat van ramp verlaagt het 
gemeentebestuur de volgende jaren het 
budget voor de verkeersveiligheid. Hans 
Zegers, die het functioneel fietsen een 
warm hart toedraagt, kan geen begrip 
opbrengen voor die keuze. “Dat men het 
budget voor 2021 door omstandigheden 
niet heeft opgebruikt, kan ik nog 

begrijpen. Maar dat men tegelijkertijd 
beslist om het budget voor de volgende 
jaren met 400.000 euro te verminderen, is 
een compleet fout signaal.” 

Onder meer om die reden ging de N-VA 
als enige partij niet akkoord met de 
voorgestelde begroting en de keuzes die 
daarin gemaakt worden.

Budget Beekbeemden gaat door het dak
N-VA Heusden-Zolder hee�  zich altijd zeer kritisch opgesteld tegenover de bouw van een nieuwe gemeenteschool in Zolder. Toch 
besliste de meerderheid om de plannen door te zetten. Onder meer een nieuwe sportzaal moet dienen als zoethoudertje om het 
prestigeproject voor meerdere mensen verteerbaar te maken. “De 10 miljoen euro die de gemeente aan dit project bijdraagt, had 
het gemeentebestuur nuttiger kunnen besteden”, zegt fractievoorzitter Hans Zegers.

Binnenkort zullen de gevolgen opnieuw 
zeer zichtbaar worden. De huidige 
sporthal wordt afgebroken en de tennis-
velden zullen moeten verhuizen. Een 
spijtige evolutie die de leefbaarheid van 
Zolder-Centrum opnieuw onder druk zet. 

14 miljoen euro
Nu de werken aan de nieuwe school bijna 
voltooid zijn, is het tijd om een financiële 
stand van zaken op te maken. De uitga-
ven zouden volgens de laatste info min of 
meer in lijn liggen met de budgetten die 
voorzien werden in de begroting. Op zich 
is dat enigszins geruststellend, ware het 

niet dat het gaat over een investerings-
budget van maar liefst 14 miljoen euro 
voor de nieuwbouw van de school en de 
sportzaal, inclusief omgevingsaanleg. 

Belastinggeld beter besteden
Lang werd gedacht dat voor dit project 
een subsidie van 7 miljoen euro verkregen 
kon worden, waardoor de gemeente 
dus ‘slechts’ 7 miljoen zelf zou moeten 
inbrengen. Recent raakte echter bekend 
dat de subsidie maar 3,5 miljoen euro zal 
bedragen. Gevolg: de gemeente draagt 
uiteindelijk meer dan 10 miljoen euro bij 
aan het prestigeproject ‘Groen Hart van 

Zolder’. “Een immens bedrag waarmee de 
gemeente meer had kunnen doen zonder 
dit veel te grote schoolgebouw”, besluit 
Hans Zegers.

“De maatregelen die het 
gemeentebestuur vandaag neemt,
kaderen te weinig in een globaal 
verhaal”, zegt fractievoorzitter Hans Zegers.

Financiële steun voor scholen in Heusden-Zolder 
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voorziet ruim 
225.000 euro financiële steun waarmee Vrije Basisschool Bolder-
berg in Heusden-Zolder extra ruimte kan huren. 402 leerlingen 
zullen gebruik kunnen maken van die extra infrastructuur. 
Daarnaast ontvangt Vrije Kleuterschool De Toverfluit bijna 
1,46 miljoen euro voor werken aan de school. Vrije Lagere School 
Brugstraat krijgt tot slot 85.000 euro om de sportzaal te renoveren.

“Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in onderwijs als in deze 
legislatuur onder N-VA-minister Ben Weyts”, reageert raadslid 
Steven Goris tevreden. “De investeringen zijn divers. Niet alleen 
in stenen, zoals deze keer, maar ook in (digitale) werkings-
middelen en ondersteuning. We zijn blij dat Heusden-
Zolder meermaals subsidies kan inzetten van de 
Vlaamse overheid.”

Steven Goris, gemeenteraadslid

De N-VA stond van in het begin kritisch 
tegenover het dure nieuwbouwproject.
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N-VA vraagt gelijke behandeling voor alle 
horecazaken in Heusden-Zolder
Sinds 1 januari 2020 moeten nieuwe horecazaken verplicht een horecavergunning 
aanvragen. Doel is een gelijk speelveld te scheppen voor de horecaondernemers en 
het aantal falingen te laten dalen. Voor ongeveer 125 bestaande horecazaken was 
er een overgangsperiode voorzien van twee jaar. Op 1 januari 2022 moest elke 
horecazaak dus in orde zijn. “Ik vroeg de bevoegde schepen om daarop strikt toe 
te zien, zodat alle horecazaken in onze gemeente gelijk behandeld worden”, zegt 
gemeenteraadslid Ann Leyssens. 

Wat houdt zo’n horecavergunning 
eigenlijk in? Enkele voorbeelden:

•  De bouwvergunningen moeten in 
orde zijn.

•  De zaakvoerder moet een bewijs 
van goed gedrag en zeden kunnen 
voorleggen.

•  Er moet een attest van het federaal 
voedselagentschap hangen.

•  Men moet een attest van de 
brandveiligheid gekeurd door de 
brandweer kunnen voorleggen.

Deadline halen
Die zaken brengen een hele hoop papier-
werk en een zeker kostenplaatje met zich 

mee. In oktober vorig jaar was meer dan 
de helft van de horecazaken nog niet in 
orde. Gemeenteraadslid Ann Leyssens 
vroeg de bevoegde schepen daarop hoe 
die de betrokken zaken er nog van zou 
overtuigen om de deadline te halen. 

Tandje bijsteken
De schepen gaf aan dat de gemeentelijke 
diensten al een bezoek brachten aan de 
handelaars die niet gereageerd hadden. 
Begin oktober was er ook nog een aan-
getekend schrijven aan hen gericht. De 
schepen beloofde een tandje bij te steken 
en onder meer een overzicht te maken 
van het aantal zaken per kerkdorp dat 
nog niet in orde was. 

Sancties
Horecazaken die nog steeds geen horeca-
vergunning hebben, riskeren een boete. 
De gemeente kan ze zelfs tijdelijk sluiten. 
“We zijn benieuwd of die sancties ook 
consequent opgelegd zullen worden. De 
gemeente moet er streng op toezien dat 
álle horecazaken in orde zijn, zodat ze 
allemaal gelijk behandeld worden”, besluit 
Ann Leyssens.

N-VA Heusden-Zolder neemt deel aan ‘Debattle’
In november organiseerde de Jeugdraad van Heusden-Zolder een politieke ‘Debattle’. Voor de N-VA nam Femke Vandenwijngaert 
– ons jongste bestuurslid – deel aan het debat. “Ze nam het op tegen collega’s van andere lokale partijen met al wat meer politieke 
ervaring op de teller, maar ze stond meer dan haar mannetje”, stelde N-VA-bestuurslid Linda Graulus vast. 

Het debat verliep in drie rondes. In de eerste verdedigden de politici hun belangrijkste speerpunten. In ronde twee bracht de schepen 
van Jeugd een stand van zaken over enkele hete hangijzers. In ronde drie tot slot kon het publiek vragen stellen aan de deelnemers. 

Mening van de jeugd
Dit evenement – dat prachtig georgani-
seerd was door de Jeugdraad – kende 
helaas weinig deelname en opkomst van 
de jeugd. Is de jeugd wel bezig met politiek? 
Volgens Femke is dat toch wel het geval. 
“De jeugd is bezig met het milieu, het 
uitgaansleven en jeugdorganisaties. Daar 
willen ze graag dat hun mening telt. 
Jongeren kunnen zich enkel laten gelden 
door zelf deel te nemen aan de politiek.” 

Zelf wil Femke nog veel bijleren in de 
politiek. “Dat kan alleen maar door 
me open te stellen, door me blijvend te 
informeren en door samen te werken met 
collega’s van binnen en buiten de partij.”

Gemeenteraadslid Ann 
Leyssens drong er bij de 
bevoegde schepen op aan 
om erop toe te zien dat 
álle horecazaken aan de 
nieuwe regels voldoen.

Femke Vandenwijngaert 
bracht het er aardig van af 
tijdens het politieke debat.
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


