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Maak schoolomgevingen verkeersveiliger (p. 3)Gemeente moet N715 overnemen (p. 2)

Beste Zonhovenaar

De zomer was bij momenten haast 
tropisch warm en leek wat later meer 
op een vroege herfst. Met dezelfde 
gemengde gevoelens kijken we terug 
op de twee voorbije verkiezingen. 
We hadden op een beter resultaat 
gehoopt. Er is hard gewerkt door een 
hecht team. En dat zal ook de komende 
jaren zo blijven.

We zijn in de eerste plaats dankbaar 
voor de steun die we kregen. Dankzij 
uw steun heeft N-VA Zonhoven een 
vierkoppige ploeg in de gemeente-
raad: twee vrouwen en twee mannen, 
twee nieuwkomers en twee ervaren 
raadsleden. Nathalie Claes, Lieve 
Mallant, Yannick Aerts en Bart Vanho-
renbeek bijten zich vast in dossiers. 
In het bijzonder comité sociale dienst 
zet nieuwkomer Els Poecks mee haar 
schouders onder een rechtvaardig 
sociaal beleid. 

Uw stem tijdens de verkiezingen en 
waardevolle informatie tijdens huisbe-
zoeken nemen we ter harte. Meer nog, 
we kijken ernaar uit u te ontmoeten 
op markten en pleinen. En natuurlijk 
tijdens onze activiteiten. Zo is er onze 
eetdag, waarover meer in dit blad. 
Daar luisteren we graag naar u om 
samen te werken aan een nog beter 
Zonhoven!

Koen Roeffaers
Afdelingsvoorzitter

Iedereen 
welkom!

Barbecuet u met 
ons mee?

Zondag 29 september

16 uur – 20 uur
’t Heem (Dijkbeemden 8)

Prijs en menu?
• Volwassene: groentebuffet met 3 stukken vlees: 18 euro
• Volwassene: groentebuffet met 2 stukken vlees: 15 euro
• Volwassene: groentebuffet met 1 stuk vlees: 12 euro
• Kinderen (< 12 jaar): groentebuffet met 2 stukken vlees: 8 euro

Inschrijven? Drie mogelijkheden:
• www.n-va.be/zonhoven
• 0495 45 65 57
• QR-code 
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Overname N715? N-VA Zonhoven zegt als enige ja
Voor N-VA Zonhoven was en is het overnemen van de N715 een belangrijk speerpunt. De weg, die nu nog 
beheerd wordt door het Vlaamse gewest, komt dan in handen van onze gemeente. Zonhoven is in de toekomst 
zelf bevoegd voor het onderhoud van de weg. Maar het biedt ons wel de mogelijkheid om het tracé direct 
aan te pakken en veel verkeersveiliger te maken. Bovendien betaalt de Vlaamse overheid maar liefst 666 000 
euro voor het overdragen van de weg. N-VA Zonhoven is als enige voorstander van zo’n overname. 

Tracé moet verkeersveiliger worden
N-VA Zonhoven is van mening dat er dringend werk gemaakt 
moet worden van een herinrichting van de N715. De partij 
focust zich daarbij niet alleen op het gedeelte van de weg in het 
centrum. Het hele tracé moet aangepakt worden: gedeeltelijk 
eenrichtingsverkeer, een deel verkeersvrij, meer ruimte voor een 
betere veiligheid van de zwakke weggebruiker en extra zebrapa-
den. Meerderheidspartij Open Vld ziet die noodzaak niet in.

Zonhoven krijgt 666 000 euro voor overdracht
N-VA Zonhoven heeft haar oor te luisteren gelegd bij het Vlaams 
Gewest en hoorde dat het gewest bereid is 666 000 euro te 
betalen voor de overdracht van het tracé. Bovendien gaat het om 
een nu-of-nooitaanbod. Het zou zomaar kunnen dat het Vlaams 
Gewest in de toekomst eenzijdig beslist om de weg over te dragen 
aan de gemeente. In dat geval vervalt de 666 000 euro. Het 
bedrag is misschien niet genoeg om het hele tracé aan te pakken, 
maar het helpt Zonhoven wel op weg om alvast werk te maken 

van meer verkeersveiligheid. Denk maar aan zebrapaden,  
veilige fietspaden en het tijdelijk verkeersvrij maken van de 
schoolomgeving. 

Heeft u een vraag of voorstel? Contacteer ons! 
Boven: Lieve Mallants (gemeenteraadslid), Gert Bosmans (afdelingsondervoorzitter), Elke Gielen (bestuurslid), Bart Vanhorenbeek 
(gemeenteraadslid). Onder: Nathalie Claes (gemeenteraadslid), Vivian Eersels (secretaris), Koen Roeffaers (afdelingsvoorzitter),  
Els Poecks (lid bijzonder comité voor de sociale dienst), Veerle Bammens (bestuurslid), Yannick Aerts (gemeenteraadslid). 
Niet op foto: Roger Thuwis (bestuurslid).

Mail naar zonhoven@n-va.be

  Het N715-tracé bestaat uit de Heuveneindeweg, 
de Heuvenstraat, de Dorpsstraat en de Houthalenseweg.
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N-VA Zonhoven wil sociale woningen  
op OCMW-grond 
De N-VA in Zonhoven gaat niet akkoord met de beslissing om de verkoop van OCMW-gronden in 
het binnengebied aan de Bekerveldweg aan de sociale huisvestigingsmaatschappij Kempisch Tehuis 
on hold te zetten. “Open Vld, dat in de vorige bestuursperiode mee de beslissing nam om de gronden 
te verkopen, keert nu zijn kar. Dat is op zijn minst merkwaardig. Daarenboven dreigt Zonhoven het 
streefgetal van 167 sociale woningen niet te halen. “En dat terwijl er meer dan 700 inwoners wachten 
op een sociale woning”, zegt N-VA-raadslid Nathalie Claes.

Meerderheidspartij keert zijn kar
De voormalige OCMW-raad besliste tijdens de vorige  
bestuursperiode dat de gronden in het binnengebied van de 
Bekerveldweg en de Herestraat verkocht moesten worden 
aan sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis. 
En dat voor de ontwikkeling van sociale woningbouw. Het 
nieuwe vast bureau van het OCMW stelt die beslissing nu 
in vraag en zette in februari dit jaar de samenwerking met 
het Kempisch Tehuis ‘on hold’. “Dat is onbegrijpelijk”, zegt 
N-VA-raadslid Nathalie Claes, die haar pijlen vooral richt 
op Open Vld. “Open Vld heeft mee de beslissing voor die 
verkoop genomen en komt nu terug op die beslissing. Ze 
spreken over ‘veranderde omstandigheden’, maar dat zijn 
drogredenen.”

Zonhoven dreigt onder toezicht geplaatst te worden
Feit is dat de plannen om 36 extra sociale woningen te  
bouwen in het water dreigen te vallen. “Uitgerekend nu 
moet Zonhoven dringend werk maken van extra sociale 
woningen, want Vlaanderen verplicht ons om zeker 167 
sociale wooneenheden te hebben tegen 2025.  

We hebben er op dit moment nog maar 85. Als we het cijfer 
van 167 woningen niet halen niet halen, dreigen we onder 
toezicht te worden gezet door Vlaanderen.”

Meer dan 700 inwoners op wachtlijst
De N-VA vindt dat de OCMW-gronden sowieso een  
sociale bestemming moeten krijgen. “Het argument dat een 
privé-ontwikkelaar meer geld zou betalen voor die  
gronden, is tergend. Het is de taak van 
de gemeente en het OCMW om een 
degelijk sociaal beleid te voeren, waar-
onder voldoende sociale huisvesting. 
Niet om projectontwikkelaar te 
spelen”, aldus Nathalie Claes.  
“Er staan in Zonhoven meer dan 
700 inwoners op de wachtlijst 
voor een sociale woning. Dat 
zou een prioriteit moeten zijn 
voor dit gemeentebestuur.”

Nathalie Claes
Gemeenteraadslid

N-VA Zonhoven roept het gemeentebestuur op 
om alsnog werk te maken van verkeersveiligere 

schoolomgevingen door een aanvraag in te dienen.
Verkeersveilige schoolomgevingen

Zonhoven laat kansen liggen
Op vraag van de N-VA voorziet de Vlaamse Regering dit jaar tien miljoen euro om schoolomgevingen in 
heel Vlaanderen verkeersveiliger te maken. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen om in aanmerking 
te komen. Maar wat blijkt? Zonhoven deed tot nu toe noch een aanvraag noch vroeg het extra informatie. 
N-VA Zonhoven doet een oproep aan het gemeentebestuur om alsnog een aanvraag in te dienen. 

Gemeenten kunnen aanvraag indienen
De Vlaamse Regering heeft dit jaar tien miljoen euro uit het 
Vlaams Verkeersveiligheidsfonds klaarliggen om schoolbuurten 
verkeersveilig te maken. Geld dat voorzien is voor gemeentewe-
gen. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen om in aanmer-
king te komen. 

Kleine, maar verkeersveilige ingrepen
De subsidies zijn er voor kleine ingrepen die binnen de zes 
maanden klaar moeten zijn. Gemeenten kunnen er bijvoorbeeld 
fietssuggestiestroken en rijbaankussens mee aanleggen. Ook voor 
‘gevleugelde zebrapaden’ (brede zebrapaden om dodehoekon-

gevallen te vermijden) of ‘octopusslagbomen’ (voor een tijdelijk 
doorrijverbod aan schoolomgevingen) kan het geld worden 
aangewend. 

Zonhoven doet vooralsnog geen aanvraag
Maar Zonhoven moet duidelijk de weg naar het Vlaams  
Verkeersveiligheidsfonds nog vinden. Navraag leert ons dat  
de gemeente vooralsnog geen aanvraag deed. Daarom vragen we 
de meerderheid om dringend gebruik te maken van deze mooie 
kans. Anders zou het een gemiste kans zijn voor de verkeers- 
veiligheid van onze kinderen.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Zuhal Demir
Wouter Raskin
Frieda Gijbels
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Steven Vandeput
Karolien Grosemans
Jos Lantmeeters
Katja Verheyen

Uw N-VA-verkozenen uit Limburg:


