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ZONHOVEN

Wij hopen dat elke Zonhovenaar 
heeft kunnen genieten van een 
mooie en zonnige vakantie en 
zijn/haar batterijtjes weer heeft 
kunnen opladen om verder te 
kunnen tot de volgende vakantie.

Na een rustige lokale politieke 
zomer staan onze N-VA fracties 
in de gemeente- en OCMW-raad 
in ieder geval weer klaar in de 
startblokken om de meerderheid 
het vuur aan de schenen te leg-
gen en erover te waken dat er in 
Zonhoven de juiste beslissingen 
in het belang van alle Zonhovena-
ren genomen worden. 

Wil u zelf ook dichter bij onze 
werking betrokken worden ? 
‘Like’ dan onze Facebookpagina 
en blijf zo op de hoogte van wat 
reilt en zeilt binnen N-VA  Zon-
hoven.  En als  u ECHT actief wil 
meewerken aan de Verandering 
die in Zonhoven toch wel nodig 
is,  aarzel dan niet om lid te 
worden van onze toffe ploeg. 

Eind september hebben wij ook 
onze minister van Veiligheid 
en Binnenlandse Zaken Jan 
Jambon op bezoek voor een 
gespreksavond. Allen daarheen 
zou ik zeggen.

Marino Moons 
Voorzitter N-VA Zonhoven 
marino.moons@n-va.be

www.n-va.be/zonhoven
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BESTE ZONHOVENAAR,

De N-VA-afdelingen van Zonhoven, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren 
nodigen u uit op hun gespreksavond met vicepremier en minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken Jan Jambon op woensdag 30 september 2015 om 20 uur.
Op 11 oktober 2014 legde Jan Jambon zijn eed af als minister van  Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken.
Jan Jambon zal toelichten hoe hij zijn eerste jaar als minister heeft beleefd en hij zal 
een stand van zaken geven over het veiligheidsbeleid.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in zaal ‘De Volkstuinen’ van het G.C. 
Tentakel, Kneuterweg 2, 3520 Zonhoven. 

Noteer alvast in uw agenda : het jaarlijks eetfestijn van N-VA 
Zonhoven zal dit jaar plaatsvinden op zondag 22 november 
2015 in de Parochiezaal Halveweg, Heikensstraat 20, 3520 
Zonhoven. 

Kom ’s middags (11.30-14 uur) of ’s avonds (17-19 uur.) smul-
len van een lekkere steak, koninginnenhapje of vispannetje 
en maak kans op een mooie tombola-prijs. Inschrijven kan 
via onze website (zonhoven@n-va.be), facebookpagina of via 
gemeenteraadslid Lieve Mallants (lieve.mallants@n-va.be).

Gespreksavond Jan Jambon
Woensdag 30 september - 20 uur

JAARLIJKS EETFESTIJN
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www.n-va.be/zonhovenzonhoven@n-va.be

Wist-je-dat …

Budget en meerjarenplan

Wil jij ook lid worden van de grootste familie van Vlaanderen?

OCMW

Na afloop van de laatste gemeente-
raad voor de zomervakantie is er enige 
commotie ontstaan over het stemge-
drag van onze fractie bij de aanstel-
ling van drie gemeenteraadsleden die 
zullen zetelen in de nieuwe politieraad 
ingevolge de fusie van de politiezones 
Hazodi en West-Lim.

Onze N-VA-fractie zou het immers 
met de sp.a-fractie op een akkoord 
gegooid hebben om raadslid Rik Ceu-
lemans (sp.a) te steunen en door ons 
stemgedrag werden uiteindelijk twee 
leden van de oppositie (Rik Ceule-
mans en Katrien Caers) en slechts één 
lid van de meerderheid (Frederik Van-
deput) verkozen.

Het stemgedrag van onze gemeente-
raadsleden werd echter enkel en alleen 
veroorzaakt door het feit dat de meer-
derheid zowel de sp.a-fractie (met vijf 
raadsleden) als onze fractie (met vier 

raadsleden) buitenspel wilden zetten 
door een akkoord te maken met de 
drie onafhankelijke gemeenteraadsle-
den, waarbij Katrien Caers (onafhan-
kelijke) en Lieve Vandeput (CD&V) elk 
de helft van de periode zouden zetelen 
in de politieraad.

OPPOSITIE MET LEGE HANDEN
Hoewel de meerderheidspartijen in 
de gemeenteraad 15 stemmen hebben 
en zij met zekerheid aanspraak kon-
den maken op twee mandaten, heb-
ben zij getracht om een extra gedeeld 
mandaat voor CD&V binnen te halen 
door samen met de drie onafhankelij-
ken aan elke kandidaat zes stemmen 
te geven, waarna de kandidaten van 
sp.a (vijf stemmen) en de N-VA (vier 
stemmen) met lege handen zouden 
achterblijven.

Aangezien het bijgevolg duidelijk was 
dat onze partij onmogelijk een man-

daat kon binnenhalen maar dat wij 
anderzijds het resultaat van de stem-
ming konden beïnvloeden, heeft de  
N-VA-fractie haar stemmen verdeeld 
onder enkele van de andere kandi-
daten. Het is voor de N-VA-fractie 
immers ‘not done’ dat de meerder-
heidspartijen een constructie heb-
ben opgezet met de onafhankelijke 
kandidaten om er zodoende voor te 
zorgen dat de twee oppositiepartijen 
(sp.a en N-VA) met lege handen zou-
den achterblijven.  

WIE ZIJN ACHTERSTE VERBRANDT …
En zoals gezegd wordt: wie zijn ach-
terste verbrandt met politieke spelle-
tjes, moet op de blaren zitten. 

Trouwens, intussen blijkt dat er door 
Open Vld werd overeengekomen met 
gemeenteraadsleden Katrien Caers 
(onafhankelijke) en Lieve Vandeput 
(CD&V) dat zij beiden ontslag zullen 
nemen om toch maar de kandidaat 
van Open Vld (Bart Heleven) aan een 
mandaat te helpen. Hoe dit praktisch 
zal uitgewerkt worden, zal tegen de 
volgende gemeenteraad wel duidelijk 
worden.

Bart Vanhorenbeek
Fractieleider N-VA Zonhoven

straft politieke spelletjes meerderheid af
N-VA

… onze website volledig vernieuwd werd, zoals je kan zien op http://zonhoven.n-va.be?

… er door de gemeente een nieuw mobiliteitsplan zal opgemaakt worden en alle suggesties 
hieromtrent  
welkom zijn?

… het eigenlijk vreemd is dat je slechts 50 
km/u op de Moleneindeweg (gewestweg) 
mag rijden en in de kleine zijstraten 
70km/u?

... de werken aan de Timmerveldweg klaar 
zijn en dit project er prachtig uitziet?

... de Drij Dreven NIET afgesloten zal 
worden voor doorgaand verkeer van 
en naar Heusden-Zolder, waardoor er 
een extra toegangsweg naar Zonhoven 
beschikbaar blijft?

…ons bestuur zich onlangs tijdens 
een fotoshoot heeft uitgeleefd aan de 
Holstenen?

De meerderheid wou de oppositie buiten-
spel zetten bij de benoeming van enkele 
politieraadsleden. De N-VA-fractie stak 
daar een stokje voor. 
V.l.n.r.: N-VA-gemeenteraadsleden Inne 
Beckers, Pol Bos, Lieve Mallants en Bart 
Vanhorenbeek

Onder (vlnr): André Vaes, Vivian Eersels, Roger Thuwis, Nathalie Claes, Marino Moons en 
Pol Bos. Boven (vlnr): Bart vanhorenbeek, Yannick Aerts, Lieve Mallants en Inne Beckers.

Als lid van de N-VA steun je de Verandering voor Vooruitgang. Én je lidmaatschap geeft je bovendien tal van 
voordelen! 

Je stem telt mee 
Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht. Zo bepaal je heel direct de politieke opstelling van de N-VA. 

Een inspirerend netwerk van politieke vrienden 
Als lid kan je natuurlijk ook altijd terecht op de vele nationale, arrondissementele én lokale activiteiten van de N-VA.  
Een debatavond, een moment van politieke actie of een gezellig samenzijn … 

Je ontvangt het Nieuw-Vlaams Magazine 
Tien keer per jaar ontvang je gratis het Nieuw-Vlaams Magazine.  
24 bladzijden politiek nieuws, boeiende dossiers, sprekende interviews  
en een exclusieve kijk achter de schermen van de N-VA. 

Jong en N-VA? 
Dan krijgt je engagement een extra dimensie binnen Jong N-VA.  
Studie- en vormingsdagen, politieke acties, trips naar het buitenland, …  
de agenda van Jong N-VA is behoorlijk gevuld. 

Met de kracht van een overtuiging 
Maar het allerbelangrijkste: je maakt deel uit van de grootste en snelst  
groeiende familie van Vlaanderen. Zo steun je samen met 40.000 anderen  
de Verandering voor Vooruitgang.

Onze OCMW-raadsleden Koen Roeffaers en Nathalie Claes

Enkele maanden geleden bleken er verschillen te bestaan tussen 
de cijfers gebudgetteerd door het OCMW en de OCMW budget-
ten ingeschreven in het gemeentelijk budget.

Om deze erg technische materie volledig uit te klaren werd 
accountantskantoor Deloitte aangesteld om externe ondersteu-
ning te bieden.

Inmiddels werden de puntjes op de ‘i’ gezet en een aangepast 
budget en meerjarenplan goedgekeurd.  Onze raadsleden heb-
ben hieraan op een constructieve en positieve manier meegewerkt.

De BBC (Beleids- en BeheersCyclus) stelt specifieke eisen en vergt veel striktere procedures dan voorheen. Daarom 
zal Deloitte het OCMW in de komende maanden ondersteunen bij de opmaak van de jaarrekening en verdere 
professionalisering van de financiële verslaggeving.
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Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /
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