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ZONHOVEN
N-VA ZONHOVEN KIEST NIEUW AFDELINGSBESTUUR
Beste Zonhovenaar,
Zoals alle N-VA-afdelingen in Vlaanderen, koos N-VA Zonhoven in maart
een nieuw bestuur. De leden van onze afdeling stelden hierbij een
verruimde bestuursploeg aan, met een nieuwe voorzitter, een ervaren
ondervoorzitter en enkele nieuwe gezichten bij de bestuursleden.

Afscheid van Conny

V.U.: Marino Moons - Stoutenveldweg 7 - 3520 Zonhoven - zonhoven@n-va.be

Op zondagochtend
10 februari ontvingen wij het
verschrikkelijke nieuws dat
Conny Schroyen overleden
was na een tragisch
verkeersongeval op de
Houthalenseweg.
Conny stond bij de verkiezingen
van 14 oktober op onze lijst als
kandidaat-gemeenteraadslid en
haalde 250 voorkeurstemmen. Ze
was een vrouw van haar woord, die
heel stipt was in haar afspraken en
die zich vanaf maart 2013 verder
wilde engageren als bestuurslid in
onze afdeling.

EEN MIX VAN ERVARING EN JONG TALENT
Onze nieuwe voorzitter is Marino Moons, een 54 -jarige ingenieur bij Infrax.
Hij zal de komende drie jaar zijn schouders onder deze belangrijke taak zetten.
Johan De Turck is de nieuwe ondervoorzitter.
De overige bestuursleden zijn Jo Vanden Dorpe (secretaris), Theo Stulens en de
nieuwkomers Vivian Eersels (webbeheer en leden), Roger Thuwis
(promotiemateriaal), Nancy Vandeloo (jongerenwerking) en Gert Wouters
(materiaalbeheer).
Verder maken ook onze vijf gemeenteraadsleden Bart Vanhorenbeek
(communicatie), Katrien Caers, Pol Bos, Inne Beckers en Lieve Mallants
(penningmeester) en onze twee OCMW-raadsleden Koen Roeffaers
(jongerenwerking) en Nathalie Claes deel uit van het bestuur.

ZONHOVENSE MIDDELEN MOETEN OPTIMAAL BENUT WORDEN
N-VA Zonhoven zal ons gemeentebestuur nauwgezet volgen en erover waken
dat de middelen waarover de gemeente beschikt optimaal en zorgvuldig benut
worden. Zeker in deze tijden van crisis, waar ook aan de gemeentelijke
financiën geknabbeld wordt, is dat nodig.

Wij hebben heel veel respect en
bewondering voor Conny, die als
alleenstaande moeder, met haar
opgroeiende tienerdochter Amber,
werkzaam was bij Electro-Nite en
die ook nog schoonheidsspecialiste
in bijberoep was.
We zullen haar altijd blijven
herinneren als een ferme, toffe,
goedlachse en maatschappelijk
geëngageerde dame.
We zullen Conny nooit vergeten!

www.n-va.be/zonhoven

Deze N-VA-ploeg zal de volgende jaren haar visie
voor een beter Zonhoven verder uitwerken.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

NIEUWE VOORZITTER MARINO MOONS:

“Wij houden rekening met de mening van de Zonhovenaar.”
Ik ben ingenieur bij Infrax Hasselt
en geboren en getogen in Zolder
(vandaar mijn voorliefde voor auto's
en motoren), maar na mijn studies
in Leuven werkte en woonde ik een
tiental jaar in Antwerpen. 16 jaar
geleden keerde ik terug naar de
heimat en bouwde ik in Zonhoven,
waar ik samenwoon met Danielle
Evens. Ik vind het hier meer en
meer een zeer mooie en aangename
gemeente om te wonen.
Als hevige fan van Bart De Wever en
overtuigde Vlaming sloot ik mij kort

na de oprichting van N-VA Zonhoven
aan als lid. Niet meteen om een
verkiesbare plaats op de lijst op te
eisen, maar om achter de schermen
actief te zijn. Ik wilde me inzetten om
het gedachtegoed van de N-VA
kenbaar te maken aan de Zonhovense
bevolking. Zo wou ik de kracht van
verandering die ons
verkiezingsprogramma beloofde,
laten leven in de gemeente.
Na het mooie succes van N-VA
Zonhoven bij de verkiezingen van
14 oktober zal ik als kersvers

voorzitter samen
met het bestuur
onze afdeling verder uitbouwen. Ons
doel is om ook qua getalsterkte een
even belangrijke partij te worden als
de andere partijen, want qua inhoud
zijn we dit al lang.
In Zonhoven mag wel eens een
nieuwe wind gaan waaien, eentje die
meer rekening houdt met de mening
van de burgers en zuiniger omspringt
met de gemeenschapsmiddelen.

N-VA Zonhoven bezoekt Vlaams Parlement
Op zaterdag 15 juni 2013 brengt onze afdeling in de voormiddag een bezoek
aan het Vlaams Parlement. Daar krijgen we een rondleiding door Jeroen
Fissette, parlementair medewerker van Vlaams Parlementslid Lies Jans. In
de namiddag gidst Paul De Ridder, het enige Brusselse Parlementslid van
de N-VA, ons door het centrum van de hoofdstad.
ZATERDAG
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We verzamelen om 8.45 uur (STIPT) aan het station van Hasselt en sporen
om 9 uur naar Brussel. Het bezoek aan het Vlaams Parlement vangt aan
om 10.30 uur. Na een kleine maaltijd start rond 14 uur onze wandeling
door Brussel. Omstreeks 17.30 uur keren we terug huiswaarts, zodat we
om 19 uur terug in Hasselt zullen zijn.

Deelname aan deze activiteit kost 20 euro (in deze prijs is enkel het vervoer begrepen).
Heeft u zin om met ons mee te gaan? Schrijf u dan ten laatste op 10 juni 2013 in bij Marino Moons: telefonisch op
0495 58 64 50 of via mail op marino.moons@n-va.be.

Sportievelingen wandelden het nieuwe jaar in
bestelden een superwinterweertje en
dat kregen we ook. Met z’n allen
trokken we langs de besneeuwde
paden van het natuurgebied De Teut.

Een honderdtal sportieve N-VA’ers
en sympathisanten verzamelden op
20 januari 2013 aan GC Tentakel om
het nieuwe jaar in te wandelen. We

Onderweg konden de kinderen hun
hartje ophalen door met hun slee of
ander winters vervoermiddel de ‘put’
in te duiken. De pret kon niet op!
Halverwege de wandeling vergastten
we de wandelaars op lekkere jenever
en warme chocolademelk.

Na de wandeling werd er nog
gezellig nagepraat met een heerlijk
soepje, versgebakken pannen- en
boekweitkoeken en vele andere
versnaperingen. We kijken al uit
naar de volgende
wandeling!

Geslaagde eetdag
Het was weer een gezellige drukte op de jaarlijkse eetdag van
N-VA Zonhoven. Een kleine 200 lekkerbekken schoven aan tafel en
lieten zich de steak, het stoofvlees of de vol-au-vent welgevallen.
Ook dit jaar schonk een wilde weldoener kaas als tombolaprijs.
André Vaes, Martina Daniëls en Roger Thuwis vielen in de prijzen
en krijgen elk een kaasbol. Allemaal bedankt voor jullie steun!

zonhoven@n-va.be

Dit zijn onze OCMW-raadsleden
Koen Roeffaers

Nathalie Claes

• Licentiaat TEW
• Gehuwd met Cathérine Stas
• Papa van Matthias (4)
• Lid van ouderraad De Kleurdoos

• Boekhoudkundige OCMW Hasselt
• Gehuwd met Gert Wouters
• Mama van Valérie (4)
• Lid van ouderraad De Lettermolen
Zondag 14 oktober was de start van een heel nieuw
avontuur voor N-VA Zonhoven, met verwachtingen die
we op voorhand moeilijk konden inschatten. Maar de
afloop was een succes. Persoonlijk had ik zelf nooit
durven denken dat zoveel mensen in mij geloven. Aan
iedereen die mij zijn of haar stem toevertrouwde:
bedankt! Dankzij jullie ben ik nu verkozen in de OCMWraad en zetel ik in het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Ik
zal mijn taken plichtsbewust vervullen en trachten de
noden van de Zonhovenaar te beantwoorden.

Amper twee jaar geleden sloot ik mij aan bij N-VA
Zonhoven om zo mijn politieke overtuiging om te zetten
in daden. Aanvankelijk werd hard gewerkt aan de
uitbouw van onze afdeling en met de verkiezingen van
2012 kwam alles in een stroomversnelling. Dit was een
drukke, intense en inspirerende periode. Het resultaat
mocht er dan ook zijn: 315 Zonhovenaren schonken mij
hun vertrouwen. Gedurende zes jaar mag ik nu in de
OCMW-raad mee de N-VA-stempel drukken op een
sociaal, warm en hartelijk Zonhovens beleid.

Twee maten, twee gewichten
Op de gemeenteraad van 25 februari
2013 verweet Open Vld de N-VA
kandidaten voor een aantal
intercommunales en vzw’s te hebben
voorgedragen. Hoewel de wetgeving
nergens vermeldt dat de
voorgedragen kandidaten tot de
meerderheidspartijen moeten behoren,

verwacht men blijkbaar van
oppositiepartijen dat ze zich daar
stilzwijgend bij neerleggen.
Het is de N-VA niet de doen om extra
postjes. We willen enkel het statement
dat bekwame oppositieleden ook in
aanmerking mogen komen voor

bestaande vacatures. Maar wat deed
OCMW-voorzitter en Open Vld-lid
Ria Hendrickx? Als onbezoldigd
gemeenteraadslid stond zij haar zitje
af aan een nieuw raadslid. Daardoor
moet onze gemeente gedurende zes
jaar een extra zitpenning betalen.

Kritische vragen niet gewenst?
De kloof tussen burger en politiek is
het gevolg van een gebrek aan
betrokkenheid van de burger. Er
wordt veel te weinig geluisterd naar
de opmerkingen, ideeën en
verzuchtingen van de Zonhovenaren.
Om die reden is N-VA Zonhoven
voorstander van een vragenronde aan
het einde van elke gemeenteraad.
Vermits dit één van onze speerpunten
was tijdens de verkiezingen, vroeg de
N-VA op de gemeenteraad van
25 februari 2013 om een amendement
in te dienen op het huishoudelijk
reglement, dat een dergelijke
vragenronde mogelijk moest maken.
Dit amendement werd helaas
verworpen met 22 stemmen tegen vijf
(de voltallige N-VA fractie).

Verkiezingsprogramma andere
partijen blijft dode letter
Zijn alle andere partijen dan zo bang

www.n-va.be/zonhoven

voor de mening van de Zonhovenaar?
Ruikt dergelijke houding (door
sommige partijen althans) niet naar
kiezersbedrog? Wij lazen er de
verkiezingsprogramma’s op na.
Groen: “De gemeente maakt
maximaal gebruik van de
mogelijkheden die de regelgeving
biedt op het vlak van participatie van
burgers in gemeenteraad en
commissies: voorstellen en
verzoekschriften van burgers,
vragenkwartiertje,…”
Sp.a-groen: “Zonhoven heeft nood
aan een vernieuwend project, aan
meer ambitie. Wij willen de lat hoger
leggen. Dat doen we op basis van een
langetermijnvisie, met budgettaire
discipline, creativiteit en vooral echte
inspraak voor de bevolking. Sp.agroen zet het belang van inspraak en
een goede duidelijke communicatie

naar de burger zeer hoog op de
prioriteitenlijst.”
Voluit voor Zonhoven: Eric Vos,
schepen, verklaarde in een interview
op ‘zonhoven.nu’ op 5 oktober 2012
het volgende: “Politici weten het niet
altijd beter. Je moet luisteren naar de
mensen. Maak daarom een
eenvoudige procedure, waardoor
mensen, verenigingen en
belangengroepen met hun
bekommernissen eens naar de
gemeenteraad kunnen komen. Als ze
merken dat er geluisterd wordt, dan
voelen ze zich betrokken bij hun
gemeente en hun buurt. Voor grotere
vraagstukken kun je eventueel een
gemeentelijk referendum houden.”
Vreemd toch dat al deze partijen het
amendement met betrekking tot een
vragenronde wegstemden? Hoe
hypocriet kan men toch zijn...

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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