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Zondag 24 januari 2016
14 uur
De bestuursleden van N-VA  
Zonhoven nodigen u van harte  
uit om samen met hen de  
wandelschoenen aan te trekken  
en het nieuwe jaar in te wandelen 
op zondag 24 januari.

We verzamelen om 14 uur op  
de parking van CC Tentakel,  
Kneuterweg 2, voor een mooie 
wandeling op de Teut en klinken 
onderweg op het politieke jaar 
2016.

Na de wandeling trekken we naar 
zaal De Volkstuinen voor een  
gezellige babbel en kan u  
nagenieten van een stuk  
Limburgse vlaai, een kopje koffie 
en een lekker glaasje wijn of bier.

Hoe inschrijven?

Geef ons een seintje vóór  
17 januari 2016 via:

• nathalie.claes@n-va.be

• 0498 50 96 13

Nieuwjaarswandeling Beste Zonhovenaar,

ZONHOVEN

www.n-va.be/zonhoven
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N-VA Zonhoven wenst u 
een veilig en gezond nieuw 
jaar vol verandering en 
vooruitgang. 

Marino Moons, voorzitter N-VA Zonhoven

Het begin van het nieuwe jaar is een 
uitgelezen moment om de balans van 
het afgelopen jaar even op te maken.

Het jaar 2015 zal de geschiedenis in-
gaan als het jaar van de grote vluchte-
lingencrisis in Europa, het jaar van de 
terreurdreiging in ons land en grote 
terreurdaden in Frankrijk. 

Maar 2015 is ook het jaar van de  
waarheid geworden voor de nieuwe 
Vlaamse en federale regering, mét 
N-VA en (voor het eerst in decennia) 
zonder socialisten.

N-VA VOERT BELOOFDE VERANDERING 
DOOR
En er is afgelopen jaar heel wat  
gerealiseerd om de toekomst van ons 
land veilig te stellen. Zo zal de grootste 
pensioenhervorming sinds 1945 ervoor 
zal zorgen dat iedereen in de toekomst 
nog een pensioen zal kunnen krijgen.

De taxshift, de grootste fiscale  
hervorming in vijftig jaar, zorgt er  
dan weer voor dat wie werkt meer  
zal overhouden van zijn of haar loon. 

Het zorgt ook voor extra jobs omdat 
kmo’s en zelfstandige ondernemers 
meer zuurstof krijgen.

ZONHOVENSE STILSTAND DOORBREKEN
In Zonhoven was – net zoals vorig 
jaar – de verandering en dus ook de 
vooruitgang echter ver zoek. Alles 
blijft een beetje zoals het was en daar is 
de meerderheid blijkbaar best tevre-
den mee.

Onze N-VA-fractie houdt gelukkig 
de vinger aan de pols. Wij voeren een 
kritische, maar constructieve oppositie 
in het belang van elke Zonhovenaar. 

Denk maar aan de meerwerken aan de 
rand van het fietspad van de Timmer-
veldweg die wij aan de kaak stelden, 
waarbij het bestuur zonder zich vragen 
te stellen zo maar eventjes meer dan  
62 000 euro teveel betaalde voor een 
fout ontwerp van het studiebureau.

De N-VA-oppositie is kortom echt  
nodig in Zonhoven. Onze gemeente- 
en OCMW-raadsleden Bart, Lieve, 
Inne, Pol, Nathalie en Koen maken  
er werk van.



Op 4 februari 2014 keurde het sche-
pencollege een voorstel van Infrax 
goed waarbij tussen 24 uur en 5 uur 
’s nachts een deel van de open-
bare verlichting gedoofd wordt. 
De bedoeling was om zo een grote 
energiebesparing te realiseren. 

De 50 000 euro hiervoor voorzag de 
meerderheid pas in het budget van 
2015. Deze investering zou aan de 
oude elektriciteitstarieven al op vijf 
jaar terugverdiend zijn. Met de re-
cente en nog komende verhoging van 
de elektriciteitsprijzen, daalt dat zelfs 
naar vier jaar.

N-VA-fractieleider Bart Vanhoren-
beek vroeg op 26 mei naar een stand 
van zaken bij de bevoegde schepen. 
Die antwoordde dat de gemeente 
in blijde verwachting was van een 
nieuwe, gedetailleerde offerte aan 
Infrax. De dag nadien ontving het 
gemeentebestuur deze offerte en 
diende men op het verlichtingsplan 
van Zonhoven aan te duiden welke 
lampen gedoofd mochten worden en 
welke niet.
Eind 2015 bleek echter dat het ge-
meentebestuur pas dan haar huis-
werk had afgewerkt. Het schepencol-
lege vond het niet opportuun om de 

omschakeling in de winterperiode 
te realiseren.  Die komt er dus pas in 
het voorjaar van 2016, twee jaar na de 
oorspronkelijke beslissing. De inves-
teringskost werd doorgeschoven naar 
het budget van 2016.

De financiële 
besparing en   
de mindere CO2-
uitstoot blijken 
dus voor ons 
gemeentebestuur 
niet zo prioritair.

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

Die vraag kan je je stellen als je weet dat 
de meerderheid besliste om het onverdoofd 
slachten van schapen te sponsoren.

Zonhoven heeft samen met enkele andere 
gemeenten een erkend slachthuis laten 
inrichten waar moslims terecht konden om 
hun schaap onverdoofd te laten slachten voor 
het Offerfeest. Welgeteld twee aanvragen voor 
slachting werden ingediend in Zonhoven. 

Per schaap dient de aanvrager vijf euro te 
betalen. De rest van de kosten wordt voor 
2015 geraamd op 300 euro en betaald door 
de (belastingbetalers van de) gemeente. De 
overeenkomst werd bovendien afgesloten 
voor vijf jaar waardoor we gebonden zijn om 
elk jaar zo’n kost te 
betalen.

Laat iedereen feesten 
op zijn gewenste 
manier en volgens 
zijn rituelen maar 
ook op zijn kosten.

Nu de eerste drie jaren van de huidige legislatuur 
erop zitten, las het bestuur van N-VA Zonhoven met 
genoegen een krantenartikel van een Zonhovense 
journalist in het najaar van 2015. Toon Royackers 
becijferde daarin dat N-VA-fractieleider Bart 
Vanhorenbeek tijdens de eerste helft van deze 
legislatuur het meest actieve gemeenteraadslid van 
Zonhoven was. Hij kwam maar liefst 56 keer tussen 
tijdens de zittingen.

In het krantenartikel springt voorts in het oog dat ook de 
andere drie N-VA-raadsleden hoog scoren: Pol Bos staat 
op plaats 3, Inne Beckers op plaats 7 en Lieve Mallants op 
plaats 8. Ronduit schitterend werk van de ganse N-VA-
fractie dus, die op de ingeslagen weg zal verdergaan.

N-VA IS OOK STERK BEZIG IN OCMW-RAAD
Bovendien is de voorbije jaren gebleken dat ook de 
OCMW-raadsleden Nathalie Claes en Koen Roeffaers 
meer dan hun mannetje staan in de OCMW-raad. 
Zij namen in heel wat dossiers het voortouw, pakten 
problemen met kennis van zaken aan en losten een aantal 
pijnpunten op.

Is jouw kerstkalkoen 
geslacht op kosten van 
de gemeente?

Raadsleden van N-VA Zonhoven 
zijn het meest actief!

De N-VA-afdelingen van Zonhoven,  
Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren 
blikken tevreden terug op hun gespreks-
avond met Kamerlid Peter De Roover. 

Ook het jaarlijks eetfestijn van onze  
afdeling was weer een succes. Met onze  
tombola konden de sympathisanten zowel  
’s middags als ‘s avonds een goed gevulde 
fruitkorf of een kaaspakket winnen. 

N-VA Zonhoven in beeld

N-VA-gemeenteraadsleden Lieve Mallants, Bart Vanhoren-
beek, Inne Beckers en Pol Bos roerden zich het meest in de 
gemeente-raad de voorbije jaren. En dat zullen ze blijven doen 
om uw stem te vertolken!

Inne Beckers, 
N-VA-gemeenteraadslid

Op vrijdag 18 december 
organiseerde het OCMW 
van Zonhoven, samen 
met enkele geëngageerde 
vrijwilligers, een kerstfeest 
voor alleenstaanden, 
éénoudergezinnen en 
gezinnen die het financieel 
moeilijk hebben. 

Er werd gezorgd voor een 
lekker diner voor jong 
en oud. Kiwanis Sonuwe 
zorgde voor animatie 
voor de kinderen. En er 
kwam zelfs een échte 
kerstman met pakjes voor 
de kleinsten! Dankzij 
verschillende sponsors 
en vrijwilligers kreeg 
iedereen een hartverwarmende Kerst. 

Een superleuk initiatief dat onze OCMW-raadsleden Nathalie 
Claes en Koen Roeffaers alleen maar kunnen toejuichen!

… de huidige meerderheid beslist 
heeft dat er geen overkapping komt 
op het kerkhof? Dit was nochtans een 
uitdrukkelijke belofte van Open Vld 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2012. 

Volgens de burgemeester zou zo’n 
overkapping (waarbij de mensen 
droog kunnen staan tijdens een 
uitvaart) vier keer meer kosten dan de 
oorspronkelijke raming van  
25 000 euro. 

Misschien kan de meerderheid 
verschillende offertes opvragen 
bij een aantal firma’s om zo een 
duidelijk beeld te bekomen van de 
marktprijzen. Zo is een overkapping 
misschien alsnog mogelijk.

Wist je dat?OCMW-kerstfeest is  
hartverwarmend succes

Besparend nachtregime openbare  
verlichting sleept al twee jaar aan

Nathalie Claes & Koen Roeffaers, 
OCMW-raadsleden

Bart Vanhorenbeek, 
N-VA-gemeenteraadslid




