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.
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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.

N-VA Zonhoven wandelde
het nieuwe jaar in

Verantwoordelijke uitgever: Marino Moons - Stoutenveldweg 7 - 3520 Zonhoven - zonhoven@n-va.be

“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.

Maandag
10 maart
2014

N-VA Zonhoven nodigt u van harte uit op haar
gespreksavond met N-VA-ondervoorzitter Ben
Weyts en Grete Remen, CEO van Damhert en
‘Vlaamse madam’ van het jaar.

• 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.

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

GESPREKSAVOND MET
CONGRESVOORZITTER BEN
WEYTS
& TOPONDERNEEMSTER
GRETE REMEN

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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Samen met ruim honderd sympathisanten stapte N-VA Zonhoven 2014 in met een
Nieuwjaarswandeling. De weergoden zijn
vast N-VA-gezind, want we kregen prachtig
lenteweer in plaats van de voorspelde regen.

Wat is confederalisme? Welke sociaaleconomische veranderingen dringen zich op? Deze en
andere prangende vragen worden beantwoord op
10 maart.

De tocht vertrok aan GC Tentakel richting
natuurgebied De Teut. Wandelen en bijpraten
in dit unieke natuurschoon is puur genieten.
Onderweg werden de sportievelingen getrakteerd op een verkwikkende borrel, warme
chocolademelk en fris.

Wij verwelkomen u graag om 20.30 uur in zaal
‘De Alverman’ van De Kwint, Heuvenstraat 9,
Zonhoven.

Terug ‘thuis’ in GC Tentakel wachtte de wandelaars heerlijke tomatensoep met balletjes, taart
en uiteraard de nodige dranken. De stemming
was opperbest en er werd gezellig nagepraat.

Onze toekomst gehypothekeerd?

We danken alle sympathisanten om er samen
met ons een schitterende dag van te maken.
Hopelijk mogen we jullie spoedig opnieuw
begroeten op een volgende activiteit!

Graag uiterlijk 5 maart 2014 inschrijven bij Vivian
Eersels: vivian.eersels@n-va.be - 0495 45 65 57.

Ben Weyts

Grete Remen

Voor veel inwoners is Zonhoven een aangenaam
dorp om te vertoeven. Op de koop toe zullen we de
volgende jaren niet meer belastingen gaan betalen
(8 procent gemeentebelastingen en 1 750 opcentiemen op de onroerende voorheffing). Weinig reden
tot klagen dus. Hoewel…

Marino Moons, Voorzitter
N-VA Zonhoven,
marino.moons@n-va.be

Veel Zonhovenaren weten niet hoe onze gemeentefinanciën worden beheerd. De N-VA
analyseert in dit nummer het meerjarenplan en kan niet anders dan een
totaal gebrek aan langetermijnvisie vast te stellen. De financiële reserve,
opgebouwd binnen het OCMW en in 2014 teruggevorderd door de gemeente, brengt deze legislatuur nog redding, maar ondertussen zien we
ook de bodem van onze spaarpot. Doordat de gemeente nu haar spaarpot
al opsoupeert en belangrijke beslissingen uitstelt, legt ze een hypotheek
op onze toekomst. Onze inwoners verdienen beter!
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www.n-va.be/zonhoven

Het Zonhovense meerjarenplan gewikt en gewogen
men werden daarin
onder meer aangestipt:

Volgens raadslid Inne Beckers wordt
van de gelegenheid best gebruik
gemaakt om de speeltuin opnieuw in
te planten. Eerder onderzoek wees
immers uit dat de huidige inplanting
van deze speeltuin de nodige problemen met zich meebrengt. Renovatie
ervan is bijgevolg weggegooid geld.
De meerderheid acht het qua timing
niet haalbaar om de herinplanting
van de speeltuin te combineren met
de heraanleg van de parking. Deze
problematiek is nochtans al lang
gekend.

1. Vergrijzing
Tegen 2020 is een inhaalbeweging noodzakelijk voor betaalbaar
wonen, serviceflats en
rusthuizen. Raadslid
Lieve Mallants wees
erop dat er wel ruime
N-VA-gemeenteraadsleden Inne Beckers, Bart Vanhobudgetten worden
renbeek, Lieve Mallants, Katrien Caers en Pol Bos namen
voorzien voor studies,
de begroting voor de komende jaren onder de loep.
maar een concrete
visie en daadwerkelijke
N-VA Zonhoven nam de begroting
actie zijn voor een volgende
van onze gemeente voor dit jaar
legislatuur. Oplossingen zulonder de loep. De conclusies zijn
len bijgevolg hopeloos te laat
niet hoopgevend. De gemeentelijke
komen.
financiën kabbelen voort op de reeds
ingeslagen wegen.
2. Hoog energiegebruik van
gemeentelijke gebouwen
Eigen omgevingsanalyse krijgt
Raadslid Katrien Caers
geen invulling
betreurt dat een budget van
250.000 euro wordt uitgetrokken voor loutere verfraaiingswerken. Enige langetermijnDe gemeente wil wachten met de herinplanting
visie wordt niet ontwikkeld
van de speeltuin in Ter Donk.
en structurele renovaties
om het isolatieprobleem en
Raadslid Pol Bos maakte van de geenergieverbruik aan te pakken ontlegenheid gebruik om te polsen naar
breken. Op dit vlak heeft een overheid
het kerkenplan van de gemeente. We
nochtans een voorbeeldfunctie en
Hoe wil Zonhoven de vergrijzing opvangen?
moeten vaststellen dat er geen visie
kon aanzienlijk op verspilde energie
wordt ontwikkeld omtrent herbestemworden bespaard.
ming van het patrimonium. Scholen
Het meerjarenplan mist elke visie en
en verenigingen, die roepen om bijkogeeft geen enkele invulling aan de
Gemiste kansen
mende ruimte, blijven bijgevolg in de
uitdagingen aangeduid in de eigen
Dit jaar wordt de parking rond de
omgevingsanalyse. Volgende problekerk van Ter Donk heringericht.
kou staan.

Wist je dat …
… het meerjarenplan weinig positieve stimulansen voorziet
voor ondernemers? Raadslid Lieve Mallants wees erop dat het
voorziene budget voor 90% gaat naar het organiseren van markten, kermissen en … kerstverlichting! In deze context pleitte
fractieleider Bart Vanhorenbeek ervoor de ondernemers dichter
bij het beleid te betrekken en een volwaardig digitaal ondernemersloket uit te bouwen.
… raadslid Katrien Caers totaal verbaasd vaststelde dat er in het
meerjarenplan quasi geen budgettaire ruimte is voor de bouw
van het nieuw politiekantoor van HaZoDi? Volgens ramingen
zal Zonhoven hiervoor nochtans ruim 7 miljoen euro moeten
ophoesten.

zonhoven@n-va.be

Superprestige kost Zonhoven 19 000 euro per jaar
Fractieleider Bart Vanhorenbeek
deed navraag bij een aantal andere gemeenten waar ook een
Superprestige-cross wordt georganiseerd. Uit dit onderzoek blijkt dat
Zonhoven een veelvoud betaalt van
wat andere gemeenten betalen.

N-VA Zonhoven kan niet anders dan
besluiten dat het verschil te wijten is
aan het aantal VIP-tickets dat inbegrepen is in het pakket. Zonhoven krijgt
immers, in ruil voor haar bijdrage,
ook een veelvoud van de VIP-tickets
die andere gemeenten krijgen.
Raadslid Bart
Vanhorenbeek stelde
daarom voor het contract te heronderhandelen en het aantal
VIP-tickets te reduceren
om een lagere jaarlijkse
bijdrage te bekomen.

Bart Vanhorenbeek
bart.vanhorenbeek@n-va.be

De N-VA stelt voor dat de
gemeente het te dure
contract heronderhandelt.
Bart Vanhorenbeek, fractieleider

De meerderheid ziet
hier zelfs in tijden van
crisis het nut niet van in.

Wetgeving op overheidsopdrachten miskend?
Op de gemeenteraad van 16 december
besloot de voltallige meerderheid
over te gaan tot de onderhandse aankoop van ICT-materiaal ter waarde
van (bijna) 23.000 euro. Onder het
mom van ‘eenheid van leverancier’
besloot de meerderheid de aankoop
te doen bij CIPAL en ook een bijho-

De gemeente koopt ICT-materiaal aan bij één
leverancier en laat de markt dus niet spelen
om de prijs te drukken.

Heet van de naald
Tijdens de gemeenteraad van 27
januari stelde raadslid Katrien Caers
de problematiek van sluikstorten op
de Teut aan de kaak. De meerderheid
voerde slechts aan dat de gemeenteraad niet het juiste forum is voor
dergelijke materie.
Na aandringen en de herinnering dat
deze problematiek in het verleden

www.n-va.be/zonhoven

rend onderhoudscontract af te sluiten.
Geen enkele andere leverancier werd
bevraagd. De wet op de overheidsopdrachten bepaalt nochtans dat alle
opdrachten in concurrentie moeten
worden gesteld.
Volgens raadslid Inne Beckers wringt
hier het schoentje: door te opteren voor
een onderhandse aankoop kan op geen
enkele manier nagegaan worden of de
prijs die betaald wordt aan de bevoorrechte leverancier (CIPAL) wel marktconform is.
Dat in tijden van crisis geopteerd wordt
voor de gemakkelijkste oplossing (alles
aankopen bij dezelfde leverancier) in
plaats van na te gaan of die aankoop
voor de gemeente wel de beste/goed-

Inne Beckers
inne.beckers@n-va.be

In tijden van crisis kiest
het gemeentebestuur de
gemakkelijkste oplossing,
niet de goedkoopste.
Inne Beckers, gemeenteraadslid

koopste is, gaat voor de N-VA-fractie
een brug te ver.

reeds meermaals zonder gevolg werd
geklasseerd op de milieuraad, werd
verder onderzoek beloofd. Wij houden
u op de hoogte!

Katrien Caers
katrien.caers@n-va.be
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