Jaargang 4 • Nr. 4 • oktober 2014

ZONHOVEN

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

Beste Zonhovenaar,
Onze
OCMW- en
gemeenteraadsleden
trachten
steeds de
vinger aan
de pols te
MARINO MOONS
houden. Zij
Voorzitter N-VA Zonhoven
marino.moons@n-va.be
wijzen het
gemeentebestuur erop dat onze afdeling aandachtig elke beslissing bestudeert.
De N-VA voert bovendien stevig
oppositie tegen besluiten waar ze
het niet mee eens is. Onze leidraad
is dat elke Zonhovenaar beter
wordt van een beslissing op de gemeenteraad.
Inmiddels is het nieuwe gemeentebestuur al anderhalf jaar actief en
mogen wij trots zijn dat we nog
steeds als een hecht team oppositie
kunnen voeren. De af te leggen weg
is nog lang maar we strijden verder
voor de belangen van onze inwoners, op onze eigen manier.

Gemeenteraadsleden Katrien Caers, Lieve Mallants,
Bart Vanhorenbeek, Inne Beckers, Pol Bos en OCMWraadsleden Nathalie Claes en Koen Roeffaers.

www.n-va.be/zonhoven

N-VA Zonhoven nodigt u van harte uit op haar jaarlijks

EETFESTIJN
Van 11.30 uur tot 14 uur
en van 17 uur tot 19 uur
Parochiezaal Halveweg

ZONDAG

16

NOVEMBER
2014

Heikensstraat 20 - 3520 Zonhoven

Menu
Steak natuur
Steak (peperroom/champignon/
provençaal)
Koninginnenhapje
Koninginnenhapje voor kinderen
Twee frikandellen met appelmoes
Vispannetje

15 euro
16 euro
12 euro
8 euro
6 euro
16 euro

Inschrijven kan, uiterlijk op 9 november,
bij lieve.mallants@n-va.be
Inschrijfformulieren kan u
downloaden op
www.n-va.be/zonhoven
Wilt u een exemplaar op papier?
Geef ons dan een seintje
op 0471 11 45 86

Ter info: onze jaarlijkse nieuwjaarswandeling
vindt plaats op zondag 18 januari 2015 vanaf 14 uur. - Meer info in ons volgende blad.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Duidelijkheid over woonuitbreidingsgebieden in Zonhoven

Op deze manier heeft N-VA
Zonhoven vanuit de oppositie
meegewerkt aan een oplossing
in het belang van alle huidige en
toekomstige Zonhovenaren.
fractieleider Bart Vanhorenbeek

Tijdens de
gemeenteraad van
januari diende de
meerderheid een
motie in tegen het
ontwerp van het
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
Hasselt-Genk,
gesteund door alle
andere partijen.
De vraag was om
de kern van
Zonhoven wel op
te nemen in het regionaal-stedelijk
gebied Hasselt-Genk. Via verschillende telefonische contacten en
overleg kaartte fractieleider Bart
Vanhorenbeek dit discussiepunt
aan bij het kabinet van N-VAminister Philippe Muyters.
Begin dit jaar was er in Zonhoven al
heel wat politieke commotie hierover.
In het oorspronkelijke ontwerp werden de woonuitbreidingsgebieden in

Zonhoven door de Vlaamse Regering
uit deze afbakening van het stedelijk
gebied gehouden. Daardoor zouden
ongeveer 800 bouwgronden niet meer
beschikbaar zijn.
Uiteindelijk keurde de Vlaamse
Regering het GRUP definitief goed in
samenspraak met de Zonhovenaren.
Het centrum van onze gemeente
werd opgenomen in het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk.
Door deze nieuwe afbakening worden de woonuitbreidingsgebieden
niet automatisch omgezet in woongebieden. De gemeente moet nu eerst
bewijzen dat er een woonbehoefte is.
Dit mag volgens het gemeentebestuur geen probleem vormen.

bart.vanhorenbeek@n-va.be

Dellestraat gehoord!
N-VA Zonhoven steunt de buurtbewoners van de Dellestraat in hun roep om een verkeersveiligere straat. Ondanks hun petitie met zo’n 200 handtekeningen kreeg
hun vraag naar verkeersremmende maatregelen nog geen
gehoor.
Door de aanleg van het station op Halveweg en de ondertunneling op de Engstegenseweg is de Dellestraat een sluikweg geworden. Dit betekent veel meer autoverkeer en
gevaar voor de fietsers en schoolgaande kinderen die hier
dagelijks passeren. In 2015 zal de straat heringericht worden, maar raadslid Lieve Mallants heeft samen met de
buurtbewoners onderhandeld voor een voorlopige
oplossing.
Na het doorsturen van enkele suggesties door de
buurtbewoners werden er op twee plaatsen betonnen
blokken geplaatst die de fietsers van de auto’s moeten
scheiden. Deze formule moet nog geëvalueerd worden, maar reikt alvast een eerste oplossing aan. We zitten dus op de goede weg.

lieve.mallants@n-va.be

Betonnen blokken die de ﬁetser van de auto’s
scheiden, vormen een voorlopige oplossing.
Gemeenteraadslid Lieve Mallants

zonhoven@n-va.be

Werkingsmiddelen Hazodi verhoogd
Tijdens de gemeenteraad van 29
september keurde de meerderheid
een aantal wijzigingen goed aan het
meerjarenplan 2014-2019. De belangrijkste wijziging betreft een
verhoging van de werkingsmiddelen voor Hazodi met ruim 878 000
euro. Dat moet dienen als bijdrage
aan het nieuwe politiecommissariaat.
Onze fractie onthield zich bij de stemming. Er was immers te weinig concrete informatie beschikbaar over
deze cijfers en de totale kostprijs die
Zonhoven moet dragen. Bovendien is
er heel wat onduidelijkheid over de
financiële en operationele gevolgen
voor Zonhoven van een eventuele

fusie tussen Hazodi en de politiezone
West-Limburg. De meerderheid kon
enkel meedelen dat de verhoging van
het budget gebeurde op verzoek van
Hazodi. Inhoudelijke vragen bleven
onbeantwoord.

De dotatie van onze gemeente aan Hazodi voor
2015 wordt geraamd op maar liefst 1,8 miljoen
euro (dat is ruim 86 euro per inwoner). Tegen
2018 stijgt dat totaalbedrag zelfs tot 2,18 miljoen.

Kosten-batenanalyse nodig
Raadslid Katrien Caers verduidelijkte
dat de N-VA niet principieel tegen
een fusie of verdere samenwerking
tussen politiezones is. Eerst moet
evenwel worden aangetoond dat dit
nuttig is voor de Zonhovenaar, zowel
financieel als op vlak van dienstverlening. Een grondige kosten-batenanalyse is bijgevolg absoluut noodzakelijk en ontbreekt momenteel.

Katrien Caers riep dan ook op om
over de grenzen van meerderheid en
oppositie heen onverkort de Zonhovense kaart te trekken en dit gezamenlijk kracht bij te zetten in de
politieraad. Raadslid Pol Bos zal dit
item tijdens de politieraad dus zeker
verder aan bod laten komen.

Belasting op eroshuizen wordt effectief geïnd
Hoewel de N-VA-fractie zich destijds bij de stemming over het belastingreglement op
eroshuizen heeft onthouden, vindt zij het positief dat deze belasting nu toch opgenomen werd in de meerjarenplanning 2014-2019.
Oorspronkelijk leek het er immers op dat men die belasting niet zou gaan innen omdat
er geen klachten waren van buren. Men beschouwde het reglement als 'stok achter de
deur' voor het geval het uit de hand zou lopen. Dat is echter geen consequent beleid: indien men niet de intentie heeft de belasting in te vorderen, heeft het belastingreglement
geen bestaansreden en moet het worden opgeheven. Een overheid kan zich geen willekeur permitteren.

Als de voorwaarden vervuld zijn, moet de belasting geïnd worden.
Rechtszekerheid laat géén marge voor subjectieve beoordeling.
Gemeenteraadslid Katrien Caers

katrien.caers@n-va.be

Heet van de naald: ‘Brandje blussen?’
Vlak voor het ter perse gaan van
dit blad kopte Het Belang van Limburg: ‘Paniek bij Limburgse burgemeesters. Brandweer slaat gat in
gemeentekas.’ In Zonhoven zou de
‘onvoorziene kost’ ruim 1,7 miljoen
euro bedragen. Dat is een extra
kost van 85 euro per inwoner of
340 euro voor een gezin van vier.
Dat de Zonhovenaar een zware
factuur zal betalen, is zeker.
Onze samenleving heeft zonder
discussie nood aan degelijke veiligheidsdiensten zoals de brandweer.
Goed beleid is dan ook noodzakelijk

www.n-va.be/zonhoven

en vereist visie, transparantie, controle en inspraak. Bij gebrek daaraan
speelt men op onze kosten met onze
veiligheid.
Raadslid Katrien Caers nam onmiddellijk contact met het gemeentebestuur maar kreeg nog geen volledige klaarheid over het dossier. Zij
nam de recent gewijzigde meerjarenplanning opnieuw onder de
loep en moest vaststellen dat dit
brandje de volledige reserves van
onze gemeente zal opsouperen. Het
ziet er momenteel dus naar uit dat
ook Zonhoven in de toekomst niet

gespaard zal blijven van meer belastingen, minder dienstverlening,
uitstel van projecten, …
“Wij leggen de verantwoordelijken
het vuur aan de schenen en houden
u spoedig op de hoogte”, belooft
raadslid Katrien Caers.

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW
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Het volledige regeerakkoord
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