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V.U. Pol Bos
Dwarsstraat 21
3520 Zonhoven

Op maandag 16 mei zakt niemand
minder dan Vlaams Parlementsvoorzitter Jan PEUMANS af naar onze
gemeente. Iedereen is van harte welkom vanaf 20u in De Quint (Heuvenstraat 7, in het centrum van Zonhoven).
We twijfelen er niet aan dat Jan Peumans met zijn jarenlange politieke ervaring stof genoeg heeft om u een
avond lang te boeien.
Na de toespraak van de
Eerste Burger van Vlaanderen voorzien we een
uitgebreide vragenronde.
Jan Peumans gaat, in
zijn gekende stijl, geen
enkele vraag uit de weg.
Wij hopen u dan ook massaal te mogen
begroeten op 16 mei. Inschrijven kan
via jo.vandendorpe@n-va.be en dit
voor 12 mei.
N-VA ZONHOVEN HEEFT EEN
NIEUW BESTUUR
Op 24 februari kozen de leden van
N-VA Zonhoven een nieuw bestuur. De
kersverse ploeg is een mooie mix tussen ervaring en jong geweld. Graag
stellen we de bestuursleden even voor.
Pol Bos, een voormalig schepen in
Zonhoven, is de nieuwe voorzitter van
de afdeling. Hij zal zijn ploeg leiden
richting de gemeenteraadsverkiezingen
van volgend jaar. Hierbij wordt hij bijgestaan door een sterk bestuur, met
Theo Stulens als ondervoorzitter. De
nieuwe secretaris, Jo Vanden Dorpe
stelt zich verder in dit krantje uitgebreid voor. Kersvers N-VA-lid Gerd
Beckers zal als penningmeester over
de financiën van de afdeling waken.
Johan De Turck vervolledigt de bestuursploeg. Vlaams Parlementslid Lies
Jans ontfermt zich over deze afdeling en
zal hen optimaal begeleiden naar 2012.

Beste Zonhovenaren,
Op 17 januari nam N-VA Zonhoven een nieuwe start. Onder de vleugels van
Vlaams Parlementslid Lies Jans riepen we alle leden op de schouders onder
onze afdeling te zetten. Het deed ons extra veel plezier dat we verschillende jonge
leden mochten begroeten.
Ook werd in februari een
nieuw bestuur verkozen.
Met deze ploeg gaan wij
ons voorbereiden op
de komende gemeenteraadsverkiezingen. In
oktober 2012 willen wij
namelijk met een positief
en haalbaar programma
het gemeentebeleid mee
vorm geven. Op een constructieve en eerlijke manier. Verder in dit blad
kunt u kennismaken met
de N-VA-ploeg van Zonhoven.
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Stel een vraag aan
Jan Peumans

vlnr: Jos Jeurissen, Jeroen Fissette, Pol Bos, Diana Wynants,
Jo Vanden Dorpe, Lies Jans en Johan De Turck

Politiek is voor sommigen een vies woord.
Maar een goed beleid
kan het verschil maken voor de samenleving en samenwerking in onze gemeente.
En daarvoor gaan we in de eerste plaats naar u luisteren.
Indien u zich terugvindt in het gedachtegoed van N-VA Zonhoven, neem dan contact
op met een van onze bestuursleden. Zo kan uw positieve inbreng helpen aan de verdere uitbouw van de enthousiaste bestuursploeg van onze afdeling.
In de aanloop naar 2012 zullen wij u geregeld op de hoogte
brengen van onze ideeën voor Zonhoven. Uw mening is
daarbij voor ons van groot belang.
Met vriendelijke Vlaamse groeten,
Pol Bos
Voorzitter N-VA Zonhoven - leopold.bos@n-va.be

N-VA-lid in de kijker:
Jo Vanden Dorpe
N-VA ZONHOVEN WIL DE GEMEENTE DOEN
BRUISEN
Bestuurslid Jo Vanden Dorpe (49) kreeg de politiek
met de paplepel toegediend. Na omzwervingen in
het Meetjesland en Vlaams-Brabant, vestigde hij
zich in Zonhoven.
Je nam al op jonge leeftijd duidelijke politieke
standpunten in?
Toen ik zeven jaar was, stapte ik aan mijn vaders
hand op in de betogingen voor Leuven Vlaams. En
op mijn zestiende stond ik aan de wieg van de plaatselijke VU-jongerenafdeling. Omdat mijn vader zich
lokaal opwerkte tot schepen, volgde ik de gemeentepolitiek met grote belangstelling.
Toen de verfransing zelfs tot in Kortenberg begon
door te dringen, nam ik deel aan verschillende acties
van het Taal Aktie Komité.
Hoe belandde je in de gemeentepolitiek?
Als medeoprichter van een actiecomité. We konden
ervoor zorgen dat verschillende belle-époquevilla’s
van de sloophamer werden gered.
Als OCMW- en gemeenteraadslid trachtte ik steeds

Papa van: Sarai,
Eliesah, Simon en
Lukas
Woont samen met: Diana Wynants (mama
van Dunja en Anouck)
Favoriet boek: ’t zoo.ëneves woo(ë)rdebok
(Het Zonhovens Woordenboek)
Werk: bediende in een boekdrukkerij,
gespecialiseerd in oosterse talen
Passie: 2pk’s en grafische vormgeving
Contact: jo.vandendorpe@n-va.be
onze verkiezingsslogan ‘Geen stad in ons dorp’ betekenis te geven. Voor mij was dat: een bruisende
Vlaamse gemeente op mensenmaat: groen, betaalbaar voor jongeren en waar iedereen zich thuisvoelt.
Hoe kwam je in Zonhoven terecht?
Twee jaar geleden zei ik de plaatselijke politiek vaarwel voor de liefde. We renoveerden een prachtige
woning in Zonhoven. Maar er ontbrak iets. De politieke microbe kriebelde. Zodanig zelfs dat ik me,
samen met andere, gemotiveerde mensen, geroepen
voelde om de N-VA in Zonhoven nieuw leven in te
blazen. We werken nu keihard om de partij op de gemeentekaart te zetten.

Voorzitter Pol Bos
MIJN MOTTO IS “PLUK DE DAG”
Ik ben een geboren en getogen Zonhovenaar.
Mijn voornaam kreeg ik omdat ik zeven dagen na de
koningskwestie geboren werd. Ik ben gehuwd, vader
van twee kinderen en ‘vake’ van drie kleinzonen. Bij
Diamand Board in Zonhoven werkte ik 23 jaar.
Daarna was ik 18 jaar aan de slag in de provinciale
school in Eisden.

In 1976 werd ik lid van de Volksunie in Zonhoven.
Van 1982 t.e.m. 2000 zetelde ik in de gemeenteraad,
waarvan vier jaar als schepen. Hoewel ik nu met pensioen ben, blijft mijn levensmotto ‘carpe diem’. Want
wat gisteren niet lukte, daar slagen wij vandaag of
morgen misschien in.
Contact: leopold.bos@n-va.be

Ondervoorzitter Theo Stulens
EEN ECONOMISCHE VISIE VOOR ZONHOVEN
Als ondernemer op rust wil ik nog dagelijks mijn
bijdrage leveren om economisch Zonhoven te steunen, zowel ondernemende middenstanders als
KMO’s. Een duidelijke visie op de toekomst is daarbij belangrijk voor mij. Zo bouw je zekerheden op en

dat komt de tewerkstelling in onze gemeente ten
goede. Ik ga de uitdaging als ondervoorzitter van
N-VA Zonhoven dan ook vooral aan om de jongere
generatie economische kansen te geven.
Contact: theo.stulens@n-va.be

Bestuurslid Johan De Turck
ERVARING IN HUIS
Johan was van 1988 tot 2000 gemeenteraadslid in
Zonhoven, waarvan twee jaar schepen. Ook was hij
vier jaar gedeputeerde voor milieu, ruimtelijke orde-

ning en onderwijs. Johan stond mee aan de wieg van
de N-VA en zal onze afdeling dan ook met raad en
daad bijstaan.
Contact: johan.deturck@n-va.be

Vlaanderen voor Zonhoven - Lies Jans
Verplichte verlaging ‘dienstenbelasting’ pas in 2012

GEMEENTE HAALT ONDERSTE UIT UW
PORTEFEUILLE
Was u ook zo verrast toen u begin dit jaar uw ‘dienstenbelasting’ moest betalen? Die bedroeg namelijk 75 euro. Eind
vorig jaar kondigde het gemeentebestuur nochtans aan dat het
bedrag verlaagd zou worden naar 55 euro. De N-VA vindt het
niet kunnen dat Zonhoven elke inwoner nog eens 20 euro
meer aanrekent.
De verlaging van de ‘dienstenbelasting’ is nochtans geen gunst
Contact:
maar een verplichting. “De Vlaamse Regering sloot in 2008 een
lies.jans@vlaamsparlement.be
Lokaal Pact met de gemeenten,” legt Vlaams Parlementslid Lies
Jans uit. “Zonhoven stelde de opgedragen verlaging echter uit
totdat N-VA-minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois een deadline oplegde.”
WAT IS DAT LOKAAL PACT?
“Het Lokaal Pact is een akkoord tussen de Vlaamse Regering en de 308 Vlaamse gemeenten,” aldus Lies Jans. “Hierin
neemt Vlaanderen, a rato van 100 euro per inwoner, de leningen over van de gemeenten die het pact onderschreven. Maar er is meer. Zo zijn er extra compensaties voor de afschaffing van de Elia-heffing. Ook kwam er extra
financiële ondersteuning voor de overname van rioleringen en gewestwegen.”
ONDERSTE UIT UW PORTEFEUILLE
Aan die voordelen werden wel voorwaarden verbonden. Zo moesten de gemeenten de belastingdruk bevriezen en
een bedrijfsvriendelijker fiscaal beleid voeren. De huisvuiltaks moest een belasting worden volgens het principe
‘de vervuiler betaalt’. Over die huisvuilbelasting gaat het nu. Heel wat gemeenten schaften de belasting niet af maar
gaven hem gewoon een andere naam. Ook in Zonhoven werd dat ‘dienstenbelasting’.
Gemeenten die voor het aanslagjaar 2011 meer vragen dan 55 euro werden op het matje geroepen door minister
Bourgeois. Indien zij zich niet aan de regels houden, maken ze geen aanspraak meer op de toelages in het kader van
het Lokaal Pact.
“Met de rug tegen de muur, en twee jaar na de ondertekening van het Lokaal Pact, wordt de ‘dienstenbelasting’ dan
toch verlaagd. Althans vanaf volgend jaar… Het onderste uit de portefeuille van de Zonhovenaar halen, heet zoiets,”
besluit Lies Jans.

Mobiliteitsplan
WELK MOBILITEITSPLAN?
Dat Zonhoven een nieuw mobiliteitsplan heeft, wist u
waarschijnlijk nog niet. Een infovergadering hierrond
eind vorig jaar ging immers nagenoeg onopgemerkt
voorbij. Slechts enkele Zonhovenaren waren aanwezig.
Niet verwonderlijk, want de gemeente had weinig
moeite gedaan om de infosessie kenbaar te maken. Daar
komt bij dat de bevolking erg weinig tijd kreeg om bemerkingen te formuleren op het 236 pagina’s tellende
plan. Niet dat dit enig verschil gemaakt zou hebben. De
bemerking van iedereen die reageerde, werd namelijk
afgewezen.

INSPRAAK
Je zou bijna concluderen dat de gemeente het niet begrepen heeft op burgerinspraak. Voor het opstellen van
een breed gedragen mobiliteitsplan is het nochtans van
groot belang dat inwoners van bij het begin betrokken
worden. Andere gemeenten hebben dat al begrepen.
Zonhoven blijkbaar niet. Als klap op de vuurpijl bestelde de gemeenteraad onlangs een studie om de effecten van veranderingen in het verkeer of in de
ruimtelijke ordening te simuleren. Het gemeentebestuur werkte kortom eerst een mobiliteitsplan uit alvorens er een studie naar te doen. De N-VA noemt dit
de kar voor het paard spannen. En we vrezen dat de
Zonhovenaar daar de dupe van wordt.
Contact: jeroen.fissette@vlaamsparlement.be

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deelstaten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV.
Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS
In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
De NtotaalvisVA heeft een
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
Wenst u ie op migratie.
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De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

r
w.nof stuur va.be/migratie
o
staande ns de onderbon teru
g!

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,
zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken
en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten doorlopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.”

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.
Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht
op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de
N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illegaliteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

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 levenssfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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