Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

J a a r g a n g 2 0 13 • N r. 3 - d e c emb e r 2 0 13

ZONHOVEN

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.

Agenda

Beste Zonhovenaren,
Het lijkt niet zo lang geleden dat we naar de stembus trokken, toch
hebben onze fractieleden er inmiddels hun eerste werkjaar al opzitten.
ZONDAG

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

Nieuwjaarswandeling

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

Constructief oppositie voeren

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
info@n-va.be - www.n-va.be
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januari
N-VA Zonhoven nodigt u van
2014
harte uit op haar nieuwjaarswandeling in natuurgebied De
Teut. Samenkomst om 14 uur op de parking
van GC Tentakel, Kneuterweg 2. We voorzien
een korte en een lange wandeling en klinken tijdens onze tocht op het nieuwe jaar.
Deelname is gratis. Na afloop voorzien we
warme soep en ander lekkers.
Inschrijving aanbevolen voor 12 januari bij
nathalie.claes@n-va.be of op 0498 50 96 13.
MAANDAG

10

maart
2014

Gespreksavond met Ben Weyts
Meer info volgt
in ons
volgend
huis-aan-huisblad!

Theo Francken
analyseert de monarchie
Op donderdag 19 september onderhield
N-VA-parlementslid Theo Francken een
talrijk opgekomen publiek over de Belgische
monarchie. Theo wist
zijn gezelschap als
geen ander te boeien
met interessante en
leuke weetjes over de
koninklijke familie,
haar entourage en
Theo Francken
haar vermogen.

www.n-va.be/zonhoven

Ik denk dat we terecht trots mogen zijn op
wat zij het voorbije jaar gepresteerd hebben
in de gemeente- en OCMW-raad. Niets of
niemand heeft hen ervan weerhouden om
telkens weer vol enthousiasme en met de
nodige kritische ingesteldheid de beleidskeuzes van de meerderheid in vraag te stellen en, waar waar nodig, suggesties te doen
voor bijsturing.
Ook nu willen wij u via dit blad graag
informeren over het gedegen werk dat zij
verrichten.

Marino Moons
Voorzitter N-VA Zonhoven

Namens N-VA Zonhoven wens ik u fijne eindejaarsfeesten!
Marino Moons
Voorzitter N-VA Zonhoven
marino.moons@n-va.be

Geslaagde eetdag

N-VA Zonhoven blikt met grote tevredenheid terug op de zeer gezellige eetdag van 17 november. Wij danken alle aanwezige leden,
vrienden en sympathisanten voor hun onvoorwaardelijke steun.

Gemeentelijk meerjarenplan onder de loep

Zomers proefproject kinderopvang faalt
Het is een gekend probleem dat het aanbod
van vakantiekampen
vaak niet is afgestemd
op de werkende mens.
Buren, familie en vrienden worden ingeschakeld om het vervoer te
regelen naar kampen die
vaak op de meest onmogelijke uren beginnen of
eindigen. Het geplande
proefproject hield in
dat men tegen democratische prijzen vervoer
zou aanbieden van de
sportkampen naar het
Alvermanneke.

Communicatie loopt
mank

Zit u ook wel eens met de handen
in het haar om de opvang van uw
kinderen geregeld te krijgen tijdens
vakantieperiodes? N-VA Zonhoven
was dan ook zeer tevreden met het
nieuws dat over deze problematiek
een enquête werd verspreid. In afwachting van het resultaat daarvan,
zou tijdens de zomermaanden een
proefproject worden opgestart.

Op de gemeenteraad van
25 juni wees raadslid Katrien Caers
erop dat, om een proefproject te laten
slagen, goede communicatie over de
inhoud ervan essentieel is. Zij attendeerde erop dat het louter aanschrijven van ouders die reeds kinderen
hadden ingeschreven voor een sportkamp geen enkele meerwaarde had.
Immers, mochten deze ouders het vervoer naar het betreffende kamp niet

georganiseerd krijgen, dan hadden ze
hun kinderen ook niet ingeschreven…
Uiteraard wenste de N-VA-fractie
op de gemeenteraad van 30 september uitgebreid te vernemen
hoe het proefproject verlopen was.
Gemeenteraadslid Katrien Caers had
dan ook enkele heel concrete vragen
voor de bevoegde schepen, die met
een grote bocht het antwoord probeerde te omzeilen om uiteindelijk
toe te geven dat geen enkel kind had
deelgenomen aan het proefproject.
Was het te wijten aan tijdsdruk of
gebrekkige communicatie?

Dan toch ruimte voor opvang in
begroting

Maar eind goed, al goed. Tijdens de
gemeenteraad van 25 november werd
bevestigd dat in de begroting voor de
jaren 2014-2019 toch jaarlijks een budget is voorzien
om dit project
effectief uit te
voeren. Wij
juichen dit van
harte toe!

De meerderheid keurde op 25 november het meerjarenplan 2014-2019
en het budget 2014 goed.
N-VA Zonhoven boog zich tot in
detail over deze cijfers en kon niet
anders dan zich te onthouden bij
de stemming. De meerderheid kiest
immers voor een beleid van lopende
zaken zonder langetermijnvisie.
Deze beleidskeuze is ingegeven
door de wens ‘bij de beste leerlingen
van de klas te blijven behoren’. Op
papier misschien, maar de socioeconomische uitdagingen aangeduid
in de omgevingsanalyse krijgen geen
invulling. Beleid en factuur worden
doorgeschoven naar de toekomst.

Geen reden om te juichen
Fractieleider Bart Vanhorenbeek ziet
dan ook geen enkele reden voor de
hoerastemming van de meerderheid.
De lage schuldgraad, waarvoor de
meerderheid zich zo graag op de borst
slaat, is niet enkel een realisatie van
de vorige legislatuur. Ze is vooral het
gevolg van de sanering van de gemeentelijke financiën, die men eerder
zelf deed ontsporen.

De verschillende beleidsdomeinen
van het meerjarenplan werden door
de N-VA-fractieleden grondig tegen
het licht gehouden. Er werden dan
ook verschillende kritische vragen
gesteld, onder meer inzake mobiliteit,
sport, kinderopvang, ICT, onderhoud
van speeltuinen, het kerkenplan en
de wijze waarop de meerderheid een
positief ondernemingsklimaat beoogt
te realiseren.

Gemeenteraadsleden Lieve Mallants,
Katrien Caers, Bart Vanhorenbeek, Inne
Beckers en Pol Bos.

Een uitgebreide analyse hiervan mag u
van ons verwachten in ons huis-aanhuisblad van januari.
Neem intussen gerust een kijkje op onze
website www.n-va.be/zonhoven

Katrien Caers

N-VA stuurt meerjarenplan OCMW bij

Bedenkingen bij gemeentelijke investeringen
Van de beleidsmakers mag verwacht worden dat zij als een goed huisvader omspringen met belastinggeld.
Nochtans is het tegendeel soms waar. Bij wijze van voorbeeld verwijzen we graag naar de beslissing tot aankoop van
biometrische packs voor de aanmaak van reispaspoorten en elektronische vreemdelingenkaarten.
De federale overheid deelde mee dat
volgens hun ervaring en de flexibele
organisatie die mogelijk is, de twee
door hen gefinancierde packs voldoende zijn en het hen niet noodzakelijk lijkt om bijkomende packs aan te
schaffen.
Tóch besliste de meerderheid – zonder
de vereiste voorafgaandelijke goedkeuring van de gemeenteraad - twee
extra packs aan te kopen. Geraamde
extra kostprijs: minimum 10 000 euro!

zonhoven@n-va.be

We kunnen niet anders dan besluiten
dat dit luxe-uitgaven zijn, zeker als we
weten dat een
stad als Hasselt
van de overheid
vijf packs krijgt
en geen extra
packs aankoopt. En dat in
tijden van crisis
…
Inne Beckers

Het gemeentebestuur eist de
OCMW-reserves van 2,3 miljoen
euro volledig op om eigen projecten te financieren. Blijkbaar was de
jarenlange overbudgettering van het
OCMW dus geen bewuste strategie om reserves aan te leggen. De
jaarlijkse begrotingscontrole heeft
dus in het verleden duidelijk tekort
geschoten.

Spaarplan voor afkoop serviceflats is pluim op N-VA-hoed

Raadsleden Nathalie Claes en Koen
Roeffaers stelden vast dat de resterende reserves onvoldoende waren om
aan de verplichtingen te voldoen, onder
meer voor terugbetaling van de serviceflats ‘De Parel’. Tegen 2030 dreigde
een tekort van 1,3 miljoen euro.

Tijdens de gemeenteraad van 25
november probeerde de meerderheid
deze N-VA-pluim nog schaamteloos
op eigen hoed te steken. We zien dit
als een eerbetoon aan het goede werk
van onze raadsleden Nathalie Claes
en Koen Roeffaers.

www.n-va.be/zonhoven

Door volgehouden constructieve
oppositie en eigen voorstellen kon uiteindelijk een spaarplan van jaarlijks
57 500 euro worden ingeschreven.
Deze middelen komen van pijnloze
besparingen, zonder budgetverhoging.

Het doel voor OCMW Zonhoven is
immers bereikt: een gezonde
financiële toekomst, met optimale en
betaalbare dienstverlening.

Koen Roeffaers en Nathalie Claes
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