
V.U.: KOEN ROEFFAERS, SCHELSTRAAT 6, 3520 ZONHOVEN

ZONHOVEN
 zonhoven@n-va.be I  www.n-va.be/zonhoven I januari 2020 I nr. 1

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste Zonhovenaar

Het najaar van 2019 was onstuimig. 
Eerst kwam er goed nieuws van de 
nieuwe Vlaamse Regering. Steden en 
gemeenten krijgen meer investerings-
budget. Zonhoven kan zo de komende 
jaren bijna 1,5 miljoen euro extra 
investeren. N-VA Zonhoven stelt voor 
om het extra geld te investeren in 
verkeersveiligheid en levenskwaliteit. 

Nadien brak er op 13 november een 
wilde staking uit bij de gemeentelijke 
diensten. In ons verkiezingsprogramma 
waarschuwden we er al voor. Zonhoven 
staat voor uitdagingen op het vlak van 
de gemeentelijke dienstverlening. Die 
uitdagingen bieden heel wat kansen, 
maar hervormingen moeten altijd 
doorgevoerd worden met respect voor 
het gemeentepersoneel. 

Verder ontvangen we regelmatig 
vragen en suggesties van u. Op die 
manier houden we de vinger aan de 
pols. Heeft u ook een vraag of suggestie? 
Mail naar zonhoven@n-va.be. De 
talrijke opkomst voor onze nieuwjaars-
wandeling, waar we verschillende 
nieuwe gezichten mochten begroeten, 
doet ons dan ook veel plezier.

Koen Roeffaers
Afdelingsvoorzitter

1 476 384 euro extra investeringsbudget voor 
Zonhoven dankzij Vlaams regeerakkoord
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard 
euro extra om te investeren in hun gemeente. Voor Zonhoven betekent dat 
concreet 1 476 384 euro. Dat is het gevolg van het nieuwe Vlaams regeerakkoord. 
De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliserings-
bijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en ze geeft de 
gemeenten extra budget voor hun open ruimte. 

Vlaamse Regering steunt steden en gemeenten
Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomsten-
bron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5 procent groeien. De 
nieuwe Vlaamse Regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven, zodat ze de 
komende jaren kunnen blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet 
goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard euro aan extra middelen. 
De middelen komen niet alleen de inwoners ten goede. Het geld is ook een troef voor onze 
economie en het aantal jobs in Vlaanderen.

Geld goed aanwenden
Met het geld kunnen we volop investeren in onze gemeente. N-VA Zonhoven wil dat het 
gemeentebestuur met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in het 
aanpakken van wateroverlast, veiligere schoolomgevingen en het overnemen van de N715 
van het Vlaams Gewest, om de weg nadien verkeersveiliger te maken. 

Toch financiële steun voor Flandria Termolen (p. 3)N-VA: koop mobiele snelheidsmeters aan (p. 2)

N-VA Zonhoven wenst u een geweldig 2020!
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Gemeentebestuur opent extra opvangplaatsen 
voor asielzoekers
Meerderheidspartij Open Vld besliste onlangs om vijf extra opvangplaatsen te voorzien voor alleenstaande 
mannen op de Halveweg. In 2018 heeft voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken 
de opvangplaatsen in Zonhoven afgebouwd naar vijftien plaatsen. Onder het beleid van Maggie De Block 
(Open Vld) gaan haar partijgenoten in Zonhoven nu akkoord om dat aantal weer te verhogen met vijf extra 
opvangplaatsen. De N-VA betreurt de beslissing, omdat Zonhoven al meer dan zijn steentje bijdraagt in de 
opvang van asielzoekers. 

Forse stijging asielaanvragen onder beleid De Block 
Het asielbeleid van Maggie De Block zorgt opnieuw voor een 
stijging van het aantal asielaanvragen in België. Dat is voelbaar 
tot in Zonhoven, terwijl er momenteel geen sprake is van een 
vluchtelingencrisis zoals enkele jaren geleden. In geen enkel 
buurland piekt het aantal aanvragen zoals bij ons.

Kostprijs opvang 
“Steden en gemeenten ontvangen van de federale overheid financiële 
middelen voor de opvang van asielzoekers. Het is maar de vraag 
of dat alle kosten aan personeel, infrastructuur en tussenkomsten in 

busabonnementen medische kosten ... ten laste van het OCMW 
dekt”, zegt gemeenteraadslid Nathalie Claes.

Draagvlak bij inwoners?
“Verder vraagt onze fractie zich af of de Zonhovenaren wel 
akkoord gaan met de extra opvangplaatsen. Vluchtelingen om 
humanitaire redenen opvangen en bescherming bieden is nobel, 
zelfs niet meer dan menselijk. Maar ondoordacht beleid ondermijnt 
het draagvlak bij inwoners. Zonhoven droeg in het verleden al 
meer dan z’n steentje bij in de opvang van asielzoekers”, besluit 
Nathalie Claes. 

Nathalie Claes
Gemeenteraadslid 

De N-VA betreurt de beslissing om extra opvangplaatsen 
te openen, omdat Zonhoven al meer dan zijn steentje 
bijdraagt in de opvang van asielzoekers.

N-VA-voorstel: koop mobiele  
snelheidsmeters aan
“Met de aankoop van extra mobiele  
snelheidsmeters kunnen we auto- 
mobilisten beter bewust maken van 
overdreven snelheid”, zegt gemeente-
raadslid Lieve Mallants. “Daarnaast 
kunnen we de resultaten van de snelheids-
metingen gebruiken om de probleem- 
gebieden beter in kaart te brengen. 
Vervolgens kunnen er op die plaatsen 
extra maatregelen genomen 
worden. Op die manier  
maken we met een kleine  
investering werk van meer  
verkeersveiligheid.” 

Lieve Mallants
Gemeenteraadslid

  Onze barbecue was een groot succes. Even 
leek de zaal te klein door de talrijke opkomst. 
Bedankt!

Barbecue groot succes
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Minister Zuhal Demir investeert  
15 951,75 euro in vervanging stookplaats 
van gemeentelijke werkplaatsen
Vlaams minister van Energie Zuhal Demir maakt 15 951,75 euro vrij voor de  
vervanging van de stookplaats in gemeentelijke werkplaatsen in Zonhoven. 
“De uitdagingen op vlak van klimaat en energie zijn groot. Als gemeente moeten 
we ook ons steentje bijdragen. De steun van minister Zuhal Demir is daarbij zeer  
welgekomen”, zegt afdelingsvoorzitter Koen Roeffaers. 

Handen in elkaar slaan voor energietransitie
“Als we de energietransitie willen realiseren, moeten de bevolking, ondernemingen en de overheid de 
handen in elkaar slaan. Als Vlaamse Regering geven we lokale projecten met draagvlak bij de bevolking 
een duwtje in de rug”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir. 

Draagvlak bij Zonhovenaar
Via de campagne ‘Overal stroomversnellers’ van de Vlaamse overheid kon Zonhoven energie- 
investeringsprojecten indienen. Inwoners konden online stemmen voor hun favoriete project. 
Zodra minstens één procent van de inwoners van de gemeente een stem had uitgebracht op een 
project, kon de gemeente aanspraak maken op subsidies. 

Gemeentebestuur bindt in: 
toch financiële steun voor Flandria Termolen
In november 2019 vroeg voetbalclub Flandria Termolen de gemeente om financiële steun voor onder meer de reparatie van 
het lekkende dak. De club kreeg nul op het rekest van de bevoegde schepen. Na aanhoudend protest bond het gemeentebestuur 
alsnog in. Het zegde financiële steun toe, hoewel er tot op heden geen budget voorzien is in het meerjarenplan. N-VA Zonhoven 
kijkt erop toe dat de beloofde steun er daadwerkelijk komt.  

Flandria Termolen krijgt keiharde ‘neen’ te horen van gemeentebestuur
Voetbalclub Flandria Termolen vroeg de gemeente in november 2019 om financiële steun voor onder andere de reparatie van het 
lekkende dak. Helaas stuitte de club op een keiharde ‘neen’ van de bevoegde schepen. De voetbalclub kreeg te horen dat men maar 
moest verhuizen naar de Basvelden, waar ook Zonhoven United traint en speelt. 

Flandria Termolen speelt belangrijke maatschappelijke rol
Het nieuws sloeg in als een bom bij de club en de vele supporters en sympathisanten. De club kent een rijke historie en is lokaal erg 
verankerd. Tientallen jongeren kunnen dankzij de club dicht bij huis sporten en samenzijn. Maar dat werd door het gemeentebestuur 
allemaal onder de mat geveegd.

N-VA Zonhoven steunt protest
De onvrede vertaalde zich al snel in hevig protest. Op 1 december verzamelden meer dan 200 sympathisanten, waaronder ook een 
delegatie van N-VA Zonhoven, aan de terreinen van Flandria Termolen om een duidelijk signaal af te geven. 

Gemeentebestuur bindt alsnog in
Daar waar de bevoegde schepen eerder verkondigde dat Flandria Termolen geen financiële steun krijgt en dat de club maar moest 
verhuizen naar de Basvelden, was plots een ander geluid te horen. Flandria Termolen mag, na het aanhoudende protest, plots wel 
financiële steun tegemoetzien. N-VA Zonhoven is blij dat het gemeentebestuur alsnog terugkomt op zijn eerdere standpunt. 

Belofte nakomen
Vooralsnog heeft het gemeentebestuur echter geen budget vrijgemaakt in het meerjarenplan. N-VA Zonhoven kijkt erop toe dat de 
beloofde steun er ook daadwerkelijk komt.

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Energie
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


