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ZONHOVEN

Uw mening telt
N-VA Zonhoven komt naar u toe
Op 14 oktober 2017, exact één jaar voor de verkiezingen, startte N-VA Zonhoven met het 
bezoeken van de gehuchten. De eerste halte was Termolen. Vele leuke babbels en nuttige tips 
waren het resultaat van deze leuke namiddag. Nu trekt de caravan richting Halveweg, Ter 
Donk en het centrum. Op zondag 29 april vindt u ons tussen 10 uur en 13 uur op de parking 
van FC Halveweg. Op zaterdag 12 mei staat de caravan tussen 14 uur en 17 uur op het plein-
tje aan de Mommersbosweg op Ter Donk. U bent welkom om een praatje te maken of uw 
toekomstvisie voor Zonhoven met ons te delen. Uw mening telt, dus we hopen u daar te zien. 
Op Moederdag (13 mei) en Vaderdag (10 juni) kan u N-VA Zonhoven vanaf 11 uur vinden op 
de markt in het centrum, waar we naar jaarlijkse gewoonte alle moeders en vaders een leuke 
attentie bezorgen. Tot dan!

Beste inwoner
Nationaal gaf u de N-VA een kans. Die 
hebben we met beide handen gegrepen, 
want de Verandering Werkt. Lokaal 
zitten we nog niet achter het stuur, wat 
het moeilijk maakt om te wegen op het 
beleid. We kunnen enkel vaststellen dat 
de meerderheid de gemiste kansen op-
stapelt. Daardoor wordt de kloof tussen 
burger en bestuur alleen maar groter.

In dit huis-aan-huisblad geven we tekst 
en uitleg bij het mislopen van subsidies 
voor lokale handelaars, blikken we terug 
op het eerste lijsttrekkersdebat waar 
Nathalie Claes zeer sterk uit de hoek 
kwam, denken we 
aan de veiligheid 
van uw trouwste 
viervoeter en komen 
we opnieuw naar 
jullie toe.

Yannick Aerts
Afdelingsvoorzitter

ZONDAG 

29 april
10 - 13 uur

Theo Francken komt naar Beringen 

Theo Toert 
Op dinsdag 29 mei 2018 komt staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie Theo Francken naar Beringen. N-VA Zonhoven 
organiseert deze avond samen met de N-VA-afdelingen uit 
de buurgemeenten.

Hij zal zijn beleid toelichten dat zacht is voor de kwetsbaren, 
maar hard voor diegenen die misbruik maken van onze gast-
vrijheid. De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht. 
 
Dit kan via het e-mailadres 
theotoertwestlimburg@gmail.com.  
Uw inschrijving is pas geldig na bevestiging.

DINSDAG

29 mei 2018
20 uur

Casino

© Hatim Kaghat

De N-VA heeft een hart 
voor Zonhoven.
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Glas in hondenlosloopzone 
Niet alleen de veiligheid van onze inwoners, maar ook die van onze 
(huis)dieren vinden we belangrijk. Na een melding van wandelaars dat er 
glasscherven lagen op de hondenlosloopzone aan de holsteen, is onze 
lijsttrekker Nathalie Claes zelf onmiddellijk op onderzoek gegaan.

Helaas waren er op meerdere plaatsen scherven terug te vinden in het zand. Deze werden on-
middellijk opgeraapt door de wandelaars en onze lijsttrekker. Nadien werd er melding gedaan 
aan de secretaris en aan de betrokken diensten van de gemeente. Op de gemeenteraad van maart 
stelde gemeenteraadslid Bart Vanhorenbeek de vraag of het probleem nu opgelost was. Daarbij 
verzekerden ze ons dat er geen glas meer zou liggen. 

Mocht u op deze of op andere locaties een onveilige situatie aantreffen voor uw trouwe vier-
voeter, laat het ons weten zodat wij gepast actie kunnen ondernemen. 

Meerderheid laat tot 75 000 euro subsidies voor  
Zonhovense handelaars liggen
Pas in december vorig jaar nam het schepencollege een beslissing over de afbakening van de handelskern in Zon-
hoven. Veel te laat volgens onze N-VA-fractie. Tot 1 juli 2017 konden er namelijk subsidies aangevraagd worden. 
Door de late beslissing loopt de gemeente die gelden nu mis. De lokale handelaars zijn daarvan de dupe. 

Door late beslissing konden handelaars geen subsidies 
aanvragen
Was er eerder een afbakening geweest en een subsidiereglement 
opgemaakt, dan hadden de eigenaars van de handelspanden 
binnen dit gebied (Dorpsstraat 44 tot Heuvenstraat 41) kunnen 
inschrijven om subsidies aan te vragen. Deze subsidies konden 
oplopen tot 75 000 euro.

Hiaat in uitleg meerderheid 
Op de gemeenteraad van maart vroeg gemeenteraadslid Lieve 
Mallants waarom de afbakening er zo laat kwam. Volgens de 
bevoegde schepen was het niet mogelijk om dat vroeger te doen, 
omdat de meerderheid de beslissing in samenspraak met de 
handelaars en handelsverenigingen wilde nemen.

Vreemde reactie vindt de N-VA-fractie. Volgens de studie van 
City D vond het overleg met de handelsverenigingen en de han-
delaars al plaats op 27 april 2017. Men had dus meer dan twee 
maanden de tijd om alles in orde te maken.

Onnodig kansen laten liggen
Onze fractie betreurt het ten zeerste 
dat de lokale handelaars en eigenaars 
van de panden zo hun duwtje in de 
rug gemist hebben. 

Lieve Mallants
Gemeenteraadslid

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober
Lijsttrekkersdebat bij Ondernemersclub Zonhoven
Op dinsdag 13 maart werd het eerste lijsttrekkersdebat georganiseerd door Ondernemersclub Zonhoven. Het was een boeiend debat 
waar verschillende ondernemersthema’s aan bod kwamen zoals mobiliteit, drijfkrachtbelasting en fusie met andere gemeentes.

Onze lijsttrekker Nathalie Claes kon goed haar mannetje staan en wist ook verschillende keren 
de collega’s van antwoord te dienen. N-VA Zonhoven wil lokaal ondernemerschap versterken en 
ondersteunen. Enkele actiepunten:

  Ruimte creëren om te ondernemen
  Drijfkrachttaks geleidelijk aan afschaffen
  Proactieve communicatie naar de ondernemers en ondernemersverenigingen door een on-

dernemersraad op te richten
  Uitbouw van een digitaal loket voor ondernemerschap
  Handelskernversterking door het uitwerken van een samenhangende visie
  Lokaal kopen aanmoedigen en als gemeentebestuur hierin het goede voorbeeld geven

 Mail naar zonhoven@n-va.be.

  Meer uitleg over het programma op 
socio-economisch vlak vindt u binnenkort 
op onze website www.n-va./zonhoven.

 Voor Valentijn hebben we de bewoners van de 
serviceflats getrakteerd op heerlijke chocolade. 

 N-VA Zonhoven tekende present op de traditionele nieuwjaarsrecepties in januari.

N-VA in beeld

 De eetdag op zondag 19 november 
vorig jaar was weer een succes.

 De nieuwjaarswandeling in januari was weer een groot succes.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


