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ZONHOVEN
De Belgische monarchie
in de 21ste eeuw:
toekomst of
DONDERDAG
verleden tijd?

19

september 20.30 uur
De Quint
2013
(bovenzaal)
Heuvenstraat 7,
Zonhoven-centrum
Wij
nodigen u
van harte
uit voor
een boeiende
uiteenzetting door

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

Theo
Francken,
N-VA-parlementslid en
burgemeester van Lubbeek.
Bent u benieuwd naar het
standpunt van de N-VA inzake
de monarchie? Heeft u vragen
voor dé N-VA specialist terzake?
Dan bent u van harte welkom!
Bij voorkeur inschrijven vóór 15
september 2013:
vivian.eersels@n-va.be

N-VA VOERT CONSTRUCTIEF OPPOSITIE
Beste Zonhovenaren,
De vakantieperiode ligt helaas weer achter ons. Onze fractieleden hebben
hun batterijtjes opgeladen en zijn klaar om met veel enthousiasme en
gedrevenheid hun taak binnen de gemeente- en OCMW-raad verder te
zetten.
We opereren weliswaar vanuit de oppositie, zodat de constructieve standpunten die onze fractie inneemt om het beleid in Zonhoven
mee vorm te geven, minder zichtbaar zijn. Voortaan
zullen wij u dus via dit blad informeren over het
gedegen werk dat onze raadsleden verrichten en de
beleidsopties die ze aan de meerderheid aanbieden.
Jammer genoeg hebben we al mogen ondervinden dat
politiek belang vaak primeert op algemeen belang... We
laten ons echter niet ontmoedigen en timmeren graag
gestaag verder aan de weg die we zijn ingeslagen!
Namens N-VA Zonhoven wens ik u een mooi najaar.

ZONDAG

1ve7mber

no

2013

MARINO MOONS
Voorzitter N-VA Zonhoven
marino.moons@n-va.be

N-VA Zonhoven nodigt je uit op haar

EETFESTIJN
Van 11.30 uur tot 14 uur en van 17 uur tot 19 uur
Parochiezaal Halveweg
Heikenstraat 20 - 3520 Zonhoven
• Steak natuur: 14 euro
• Steak peper/provençaals/
champignon: 16 euro
• Stoofvlees: 12 euro
• Vol-au-vent: 12 euro
(kinderen: 8 euro)
• Frikandellen met appelmoes:
6 euro
• Vispannetje: 17 euro

tel: 0495 45 65 57
Inschrijven voor 11 november via:
inne.beckers@n-va.be - 0495 58 44 64
Meer info op www.n-va.be/zonhoven

www.n-va.be/zonhoven

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Geslaagde uitstap naar Vlaams Parlement
Leden en sympathisanten brachten op 15 juni een bezoek
aan het Vlaams Parlement. Jeroen Fissette, parlementair
medewerker van Lies Jans, zorgde voor een boeiende
rondleiding voor jong en oud. Vervolgens gidste Paul De
Ridder, Brussels Parlementslid, hen vol enthousiasme
doorheen de binnenstad. Het werd een leerrijke en gezellige dag!

Reclame op bedrijfsvoertuigen is belastbaar
Niettegenstaande gefundeerde kritiek van de N-VAfractie voelde de meerderheid zich comfortabel genoeg
om het voorgestelde belastingreglement op
reclameborden in ongewijzigde vorm goed te keuren.
Vanaf dit aanslagjaar worden ook mobiele constructies belast. Met mobiele constructies bedoelt men ‘de wagens,
vrachtwagens, aanhangwagens … waarvan de plaatsing
… op een bepaalde locatie dermate strategisch is dat kan
worden vermoed dat ze geplaatst zijn met de bedoeling
om reclame te maken, ongeacht de tijdsduur van de plaatsing’.
Deze ‘mobiele constructie’ kan vanaf nu belast worden.

Sluipt willekeur in wetgeving?
Gemeenteraadslid Katrien Caers wees erop dat wetgeving
objectief, normatief en neutraal hoort te zijn. Volgens het
nieuwe reglement zal het al dan niet belasten van een bepaalde toestand afhangen van de willekeurige appreciatie
van een ambtenaar. Op juridisch vlak slaat men hier de
bal ernstig mis!

N-VA stelt aanpassing reglement voor
De N-VA was bovendien voorstander om professioneel
beletterde voertuigen expliciet vrij te stellen van belasting.
Elke plaats in Zonhoven waar dergelijk voertuig geparkeerd wordt, zelfs reglementair, kan immers beschouwd
worden als ‘strategisch’ en dus belastbaar.

Het nieuwe reglement vertoont nog meer onduidelijkheden en lacunes zodat Katrien Caers (fiscaal jurist) voorstelde de goedkeuring van het
reglement uit te stellen en samen
te werken aan een betere tekst.
Constructief oppositie voeren
werd helaas niet geapprecieerd.
Het reglement werd door de volledige meerderheid én s.pa-fractie in
de oorspronkelijke versie goedgekeurd.

KATRIEN CAERS
Gemeenteraadslid

OCMW in goede handen
Sinds het aantreden van de nieuwe
OCMW-raad begin dit jaar zetten
N-VA-raadsleden Nathalie Claes en
Koen Roeffaers mee hun schouders
onder het sociaal beleid in
Zonhoven. Vanuit de OCMW-raad
ijvert de N-VA-fractie voor een
warme samenleving, waar het belangrijk is kansen te creëren en mensen te confronteren met sociale
uitdagingen.
NATHALIE CLAES en KOEN ROEFFAERS
zorgen voor uw welzijn in de OCMW-raad.

zonhoven@n-va.be

De N-VA waakt bovendien met een
kritisch oog over de budgetten.

Sociaal beleid is immers maar houdbaar op lange termijn als middelen
verantwoord worden ingezet. De
raadsleden hebben dan ook de intentie zich zo spoedig mogelijk de
nieuwe regels inzake de beleids- en
beheerscyclus (BBC) eigen te maken.
Deze regels bepalen de wijze waarop
gemeenten en OCMW’s vanaf 2014
hun beleid moeten voorbereiden,
budgetteren, uitvoeren, opvolgen en
evalueren. De raadsleden zullen toegewijd hun expertise inzetten voor
een nóg beter Zonhoven.

Gemeente belast drijfkracht motoren
Ondanks een aantal fundamentele bezwaren van N-VA
Zonhoven werd de belasting op de drijfkracht der
motoren voor de periode 2013- 2018 goedgekeurd. N-VA
Zonhoven heeft nochtans gepleit voor het stapsgewijs
afschaffen van deze belasting.

Belasting op grootverbruik en reclamebladen als
alternatief
Als budgettair tegengewicht voor de afschaffing en als
stimulans tot duurzaam ondernemen kunnen volgens
N-VA Zonhoven een belasting op grootverbruik (zoals de
onlangs ingevoerde K-belasting in Genk) en een belasting
op reclamebladen (die vooral gericht is naar de grote,
nationale ketens) worden ingevoerd.

Gemiste kans op ondernemerschap
De N-VA-fractie stelde bij monde van fractieleider Bart
Vanhorenbeek voor de drijfkrachttaks slechts goed te keuren voor één jaar. Op die manier is het bestuur verplicht
het (al dan niet) succes van de K-belasting in Genk op te
volgen en jaarlijks te evalueren of de K-belasting ook in
Zonhoven een alternatief kan zijn voor de drijfkrachttaks.
Door het reglement toch voor zes jaar goed te keuren, is

de kans heel reëel dat deze belasting voor de volledige bestuursperiode blijft bestaan.
BART
VANHORENBEEK
N-VA-fractieleider

Alweer een gemiste kans om de
hand te reiken aan de Zonhovense
ondernemer…

Meldpunt verkeer
Elke inwoner kan met zijn/haar opmerkingen inzake verkeer en infrastructuur (een put in de
weg, verzakking, defecte straatlamp) terecht op de website van de gemeente:
www.zonhoven.be/meldingen.

Contactpersoon
LIEVE MALLANTS
Gemeenteraadslid
lieve.mallants@n-va.be

Onveilige verkeerssituaties en/of structurele verkeersproblemen daarentegen (zoals onoverzichtelijke kruispunten, te hoge snelheden in uw buurt) kunt u melden aan de werkgroep
verkeer van N-VA Zonhoven.
Deze werkgroep wil de verkeerssituatie in Zonhoven kritisch bekijken en voorstellen lanceren
voor structurele verbeteringen. Uw mening telt!

Doet HAZODI Zonhoven de das om?
In 2013 bedraagt de dotatie van Zonhoven aan de politiezone HAZODI
ruim 1,7 miljoen euro. N-VA Zonhoven begrijpt dat Zonhoven moet
bijdragen aan de politiezone, maar vreest dat dit voor onze gemeente op
termijn onbetaalbaar wordt.
Op de Politieraad hebben korpschef Pirard en voorzitter Claes onlangs bevestigd dat de
bijdragen voor Zonhoven (en Diepenbeek) in de toekomst nog drastisch zullen verhogen.
Dit heeft onder te meer maken met het feit dat heel wat agenten de volgende jaren met
pensioen gaan, waardoor de pensioenlasten aanzienlijk zullen toenemen. Zonder extra
budget komt zo 1 op 4 van de manschappen op het terrein op de tocht te staan.
Zonhoven zal bovendien ook haar deel van de rekening gepresenteerd krijgen voor de
bouw van een nieuw politiekantoor in Hasselt (raming: 26,4 miljoen euro). De HAZODIfactuur dreigt sterk op te lopen in ruil voor minder veiligheid.

www.n-va.be/zonhoven

POL BOS
Gemeenteraadslid
Lid Politieraad
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Limburg:
3 se p t e m b e r o m 2 0 u u r
HASSELT - Cultureel Centrum
gastspreker: Steven Va
andeput
welkomstwoord: Lies Jans

30 s e p t e m b e r o m 2 0 u u r
LOM MEL - CC Adelberg
gastspreker: Huub Broerrs
welkomstwoord: Peter Luyk x

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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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

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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