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2 3Voorwoord

Inhoudstabel

Beste Lommelaar,

Wij stellen u graag ons verkiezingsprogramma 

2012 voor. De Lommelse N-VA neemt in oktober 

voor het eerst als zelfstandige partij deel aan de 

gemeenteraadsverkiezingen. Op de volgende pagina’s 

leest u wat wij voor Lommel willen realiseren. N-VA wil 

Lommel veranderen door Lommel te verbeteren.

Met N-VA waait in Lommel een nieuwe 

politieke wind. Onze partij telt veel 

Lommelaren die nooit eerder 

politiek bedreven. Wij willen die 

verandering in de Lommelse 

gemeenschap ook vertalen in 

een belangrijke verandering 

in de gemeenteraad. Met dit 

programma willen wij een 

verfrissende visie op 

Lommel realiseren.

N-VA Lommel – Kerkplein 18 G- tel. 011/54 30 44 - lommel@n-va.be - www.n-va.be/lommel

De N-VA is een volkspartij en staat achter het gemeen-

schapsleven in al zijn diversiteit. Door gemeenschap-

pen te ondersteunen, bouwen wij aan vrijheid en de-

mocratie. 

Voor de N-VA zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 

2012 van cruciaal belang. Wij maken werk van een 

gezond en sterk sociaal weefsel. Lommel, de plaats 

waar u de vrijheid krijgt om zich te ontplooien en vorm 

te geven aan gemeenschapsgevoel.

Wil u reageren, neem gerust contact met ons op. 

Samen met u willen wij Lommel veranderen. 

Peter Luykx

Lijsttrekker N-VA Lommel

Federaal Volksvertegenwoordiger
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De 5 krachtlijnen van de N-VA-visie op lokaal beleid Lommel spreekt

N-VA trekt naar de verkiezingen met vijf duidelijke krachtlijnen: Contact met de burger, niet boven maar tussen de bevolking

In het kader van het Witboek Interne staatshervorming stelt de N-VA de maximale invulling van de lokale autonomie 

voorop. Deze wordt ingezet om een transparant beleid te voeren, dat tegemoet komt aan de behoeften van de Lom-

melse gemeenschap. Een modern, professioneel en slank ambtenarenapparaat moet het lokaal bestuur toelaten 

doeltreffend de verwachtingen van de Lommelse bevolking in te lossen.

Inspraak + uitspraak = communicatie! 
De communicatie tussen stadsbestuur en bevolking gebeurt via tweerichtingsverkeer. Via deze aanpak wil de N-VA 

de kloof tussen lokale overheid en bevolking verkleinen. Kwalitatieve beslissingen zijn pas waardevol wanneer zij 

gesteund worden door de samenleving die op regelmatige basis betrokken wordt tijdens het besluitvormingsproces. 

Om het draagvlak bij de bevolking te vergroten dient overleg gepleegd te worden niet enkel na, maar ook voor en 

tijdens de uitvoering van beleidsplannen. N-VA Lommel staat voor een transparante communicatie met de bevolking 

en plaatst het stadsbestuur tussen en niet boven haar bewoners.

Communicatie wanneer de tijd rijp is: 
Grootschalige plannen en aankondigingen leiden snel een eigen leventje en lanceren halve waarheden 

in onze gemeenschap. Daarom staat de N-VA voor luisterbereidheid, overleg en grondige voorbereiding. 

Met respect voor timing en procedures wacht de N-VA advies en haalbaarheid af alvorens projecten aan 

te kondigen.

Spelverdeler stroomlijnt vragen van de burger: 
Naast de klassieke kanalen richt de burger zich voor vragen, info en klachten steeds vaker online tot 

het stadsbestuur en haar diensten. Om de verwerking van deze aanvragen vlot en doeltreffend te laten ver-

lopen, stelt N-VA voor om een spelverdeler aan te stellen. Die verdeelt de aanvraagformulieren en bevestigt 

de burger dat zijn vraag bij de juiste dienst behandeld wordt.

Vrijheid en verantwoordelijkheid, rechten en plichten: 
het kostbare sociale weefsel wordt van onderuit opgebouwd, niet van bovenaf opgelegd. 

Wij dragen allemaal verantwoordelijkheid.

Bevorderen, niet betuttelen: 
geef ruimte aan de gemeenschap en stap af van het idee dat de overheid beter kan dan het 

individu.

Inspraak, maar ook uitspraak: 
focus als lokaal bestuur niet alleen op de input, de inspraak van de burger, maar betrek de 

burger vooral bij de output en uitvoering van het beleid.

Efficiënte en krachtige lokale besturen: 
maximale lokale autonomie; een modern en slank ambtenarenapparaat en budgettaire ortho-

doxie. Een spaarzaam beleid concentreert zich in financieel moeilijke tijden op haar kerntaken.

Focus op Vlaanderen en Europa: 
Onze gemeenschap maakt deel uit van een groter geheel, Lommel is een Vlaamse en 

Europese stad.

1
2
3
4
5



6 7

Lommel onderneemt

Lokale economie en middenstand, motoren van een groeiend Lommel

Industrieterreinen
•	 De N-VA pleit voor een optimale invulling van de aanwezige industrieterreinen. Efficiënt ruimtegebruik staat daarbij 

voorop. Een investeringscoach zorgt mee voor de begeleiding van nieuwe bedrijven van aanvraag tot uitvoering.

•	 De toewijzing en niet-toewijzing van bedrijfsterreinen wordt op transparante wijze gemotiveerd.

•	 In de zoektocht en ontwikkeling van de industrieterreinen wordt gemikt op binnen- en buitenlandse investeerders 

die zorgen voor een gevarieerd aanbod. Als stad moeten wij promotie voeren in samenwerking met de juiste in-

vesteerders en partners. Lommel kan dit niet alleen en moet daarom samenwerken op bovenlokaal niveau.

•	 De industrieterreinen worden uitgerust met een modern en uniform bewegwijzeringsysteem dat de bedrijven 

overzichtelijk in kaart brengt.

Een stevig economisch draagvlak vormt een cruciale pijler voor de Lommelse tewerkstelling, welvaart, leefbaarheid 

en comfort. Het ondernemerschap neemt om die redenen een belangrijke positie in onze samenleving in. Met Kristal-

park III beschikt Lommel over economische troeven. Naast industrie zijn ook het toerisme en de horeca belangrijke 

spelers voor werkgelegenheid en ontspanning. De N-VA wil het ondernemingsvriendelijk klimaat in onze stad verder 

uitbouwen.

Middenstand & horeca
•	 De N-VA streeft naar een bloeiend handelscentrum 

met een gevarieerd winkelaanbod en ruime parkeer-

zones nabij de stadskern. Een versterkt en toegankelijk 

centrum, ook voor personen met een beperking, dringt de 

huidige leegstand terug.

•	 De ontwikkeling en uitvoering van het horecabeleids-

plan willen we door samenwerking met de sector verwe-

zenlijken. In de aanloop naar activiteiten werken overheid 

en horeca nauw samen. Evenementen in Lommel moe-

ten de horeca ondersteunen en niet in concurrentie 

treden met de lokale economie.

•	 De noodzakelijkheid van subsidies of renovatiepremies voor lokale handelspanden wordt nauwkeurig af-

gewogen en uitgereikt onder strikte voorwaarden. Ingrepen die rekening houden met toegankelijkheid voor 

personen met een beperking worden extra gewaardeerd.

•	 De N-VA pleit voor een maximale vereenvoudiging in administratieve lasten, regelgeving en fiscaliteit.
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Lommel, toeristische trekpleister Lommel congresseert

Dankzij de natuurlijke rijkdom, plaatselijke bezienswaardigheden en talloze recreatieve mogelijkheden, heeft Lommel 

met ruim 1,1 miljoen overnachtingen op jaarbasis, een belangrijke plaats verworven in toeristisch Vlaanderen. Om die 

positie op de toeristische markt te versterken, wil de N-VA het lokale toerisme verder ontplooien.

•	 De uitbouw van een vernieuwde website voor de dienst Toerisme Lommel met digitale fietsroutes en toe-

passingen voor sociale media. Potentiële toeristen kunnen zo hun bezoek aan Lommel nog beter plannen. Een 

dergelijk portaal laat onze toeristische troeven nog beter tot hun recht komen

•	 Daguitstap naar Lommel: om dagjesmensen te laten kennismaken met de lokale attracties, de streekgebon-

den producten en menu’s kan in samenwerking met de middenstand en de handelaren een origineel Lommels 

totaalpakket samengesteld worden.

•	 ‘Lekker Lommel’: Door aan te sluiten bij ‘Vlaanderen Lekker Land’ en de vzw ‘Tafelen in Vlaanderen’ kan de 

binnen- en buitenlands toerist kennis maken met streekgebonden dranken en gerechten. In samenspraak met 

de lokale horeca en de verblijfssector worden culinaire initiatieven ontplooid die het toeristisch seizoen over de 

zomermaanden heen tillen. Zo krijgen Lommelse specialiteiten een prominente plaats in ons toerismebeleid.

•	 Inclusief toerismebeleid. De toegang tot natuurgebied De Sahara 

wordt uitgebreid met een rolstoelpad annex uitkijkplatform. Deze facilitei-

ten zorgen ervoor dat rolstoelgebruikers een bezoek aan de Sahara kunnen 

brengen. Ook andere trekpleisters worden meer toegankelijk gemaakt voor 

personen met een beperking.

•	 De panoramische camera’s op de koepel van Center Parcs De Vossemeren krijgen een andere locatie. Door 

plaatsing op andere, meer strategische plaatsen kunnen kwalitatief betere beelden een mooiere indruk van 

Lommel geven.

Naast het traditioneel-recreatief toerisme behoort ook het congres- of zakentoerisme tot de groeisectoren van 

de lokale economie. Het zakentoerisme ontwikkelt zich onder de koepel MICE (Meetings – Incentives, Conventions/ 

Conferences en Exhibitions/ Events)1 . De mix tussen de industriële capaciteit – de ontwikkeling van Kristalpark III 

in het bijzonder - en het profiel van Lommel als energiestad is de ideale basis voor Lommel als congresstad. Ook de 

gunstige ligging nabij de buurlanden en de groene, ontspannende omgeving van onze regio zijn troeven die Lommel 

hierbij kan uitspelen. Lommel behoort met 35.000 zake-

lijke overnachtingen nu tot de top 20 van het nationale 

zakentoerisme. N-VA ziet voor Lommel mogelijkheden om 

verder op te klimmen naar de top van deze rangschikking.

N-VA wil de uitbreiding van het aantal logeermogelijkhe-

den, de optimalisering van de reeds bestaande congres-

infrastructuur van De Soeverein en de opname van congresfaciliteiten in het stedelijke Masterplan Park De Soeverein. 

Om Lommel als congresstad nadrukkelijker te commercialiseren en te promoten bij ondernemingen, dient vooreerst 

aansluiting gezocht te worden bij het Belgium Convention Bureau for Flanders & Brussels.

Daarnaast onderstreept N-VA Lommel het belang van samenwerking tussen overheid en privésector. Zo is de 

oprichting van een volwaardige Congres-cel aangewezen waarin vertegenwoordigers van Toerisme Lommel, het 

stadsbestuur en Toerisme Vlaanderen samengebracht worden. Bovendien is een belangrijke rol weggelegd voor een 

Professionele Conferentie Organisator (PCO) die het economische en toeristisch aanbod onder de aandacht brengt 

van potentiële bedrijven en organisatoren van thematische congressen. 

“Door nu reeds te investeren in extra 
middelen neemt Lommel een voorsprong 
om op middellange termijn uit te groeien 
tot een volwaardige congresstad.“

1 MICE is een koepel die zich bezighoudt met zinvolle activiteiten voor de zakelijke bezoeker.
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Gezien de reeds aanwezige recreatieve en sportieve infra-

structuur ligt het voor de hand dat Lommel zich voorna-

melijk profileert binnen het Incentives-aspect2. 

Deze vorm van congrestoerisme is wel bekend bij bedrij-

ven die hun werknemers willen belonen voor de geleverde 

prestaties. Daarbij wordt het aangename (ontspanning) 

gekoppeld aan het zakelijke (vergadergelegenheid) zonder 

het netwerkingsprincipe uit het oog te verliezen.

Voor Lommel zijn er tot slot meerdere positieve gevolgen 

bij een toename van het congres- of zakentoerisme. Zo 

kan de stad in de toekomst bovenop de dagjestoeristen 

een aanzienlijk aantal nieuwe (professionele) bezoekers verwelkomen. Bovendien kan de industrie terugvallen op 

een moderne infrastructuur om conferenties, evenementen of (internationale) vergaderingen te organiseren. De lo-

kale horeca en middenstand vaart wel met een toename van het aantal nationale en internationale bezoekers aan 

Lommel.

Het spreekt voor zich dat de uitbreiding van de congresmogelijkheden ook een bijdrage leveren aan de uitstraling van 

Lommel zowel binnen als buiten de landsgrenzen.

2 Incentives zijn managementsinstrumenten die kunnen gebruikt worden om medewerkers te stimuleren 
een gemeenschappelijk doel te bereiken door bijvoorbeeld teambuilding.

Lommel betaalt

Geen belastingverhogingen voor gezinnen en bedrijven:
Lommel is zacht uitgedrukt geen arme gemeente. Daarom acht de N-VA het wenselijk de aanvullende personenbe-

lasting op 6 % te handhaven. Ook de gemeentelijke onroerende voorheffing wil de N-VA niet boven de huidige 1.150 

opcentiemen laten stijgen. Verder moet de haalbaarheid onderzocht worden om deze bedragen te verlagen voor 

minder gegoede inwoners, kansarmen en alleenstaanden. Hetzelfde geldt voor jonge gezinnen met een band voor 

Lommel, dit als stimulans om zich in Lommel te vestigen en niet uit te wijken naar omliggende gemeentes.

Personeelskosten: 
De stad Lommel stelt 9,25 personeelsleden per 1.000 inwoners te werk. Dit aantal vertaalt zich naar ongeveer 300 

ambtenaren. In vergelijking met de legislatuur 2000 – 2006 namen de personeelskosten toe met 30 %. N-VA sluit een 

verdere uitbreiding van het ambtenarenkorps uit. In de huidige besparingsgeest moet bij het personeelsmanagement 

overwogen worden of vacante functies ingevuld geraken 

door interne verschuivingen of doelgerichte heroriëntatie.

Investeringsbeleid: 
Met de komst van Kristalpark III is de keuze om fors te 

investeren gerechtvaardigd. Niet alle eieren mogen in één 

mand gelegd worden. Andere sectoren zoals de aantrek-

kelijkheid van het stadscentrum, het toerisme en parkeer-

gelegenheid zijn even belangrijk.
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Sporten is niet alleen gezond, het speelt ook een grote rol in ons sociale leven. De Lommelse N-VA staat voor een 

aangenaam sportklimaat dat iedereen in beweging zet. Ook niet-sporters, sportkansarmen en mindervalide personen 

moeten ongehinderd de kans krijgen de universele taal van sport aan te leren. Voor jong en oud, professional en 

recreant…

•	 reeds in 2006 werd een nieuw zwembad aangekondigd dat in 

het beste geval in 2014 open zal zijn. De N-VA is geen voorstander 

van een PPS-constructie3 omdat dit op langere termijn duurder 

uitvalt voor zowel de stad als de gebruiker. Het nieuwe zwembad 

beantwoordt aan de eisen van de plaatselijke zwemclub en de 

(mindervalide) recreant, heeft flexibele openingsuren en de focus op 

het sportieve gegeven (niet op de randfenomenen);

•	 de G-sporten (sport voor gehandicapten) vragen om specifieke en meer intensieve aanpak en verdienen 

daarom extra logistieke en financiële ondersteuning;

•	 de plaatselijke sportclubs zijn budgettair verantwoordelijk voor hun eigen financieel huishouden;

•	 de N-VA staat voor een gelijkmatige behandeling van alle sportclubs, rekening houdend met het aantal aan-

gesloten leden;

•	 investeringen in nieuwbouw zijn noodzakelijk om kwalitatieve sportinfrastructuur te garanderen. Budgetten 

worden bescheiden opgesteld zonder de haalbaarheid uit het oog te verliezen;

“van A-tletiek tot Z-wemmen, 
voor de N-VA is elke sport even 
waardevol.“

3 PPS staat voor Publiek Private Samenwerking.

Lommel beweegt

Sport van A-tletiek tot Z-wemmen

•	 de benutting van evenementenhal De Soeverein moet beter. Om de faciliteiten beter in de markt te zetten is 

de expertise van externe partners wenselijk, met tussentijdse evaluaties en bijsturing vanwege het stadsbestuur;

•	 de Fit-o-meter vraagt om gebruiksvriendelijke aanpassingen met moderne toestellen, voldoende verlichting, 

lockers bij de start, maatregelen voor slecht weer en een digitale toepassing;

•	 de vergoeding van het directiecomité AGB4 Sport & Recreatie gebeurt op frequente en financieel transparante 

wijze;

•	 inspanningen worden geleverd om het jaarlijkse budget van het AGB Sport & Recreatie in evenwicht te brengen;

•	 De aanwezige sportinfrastructuur en sportzalen worden digitaal in kaart gebracht zodat de gebruiker zicht 

heeft op de beschikbaarheid van sportterreinen en de voorwaarden;

•	 in samenwerking met de clubs wordt een jaarlijkse kennismakings-

brochure verspreid waarin de verenigingen hun aanbod en lidgeld 

meedelen aan geïnteresseerden;

•	 implementatie van een ‘Trofee der Gehuchten’ dat jaarlijks plaatsvindt in één van de gehuchten. In verschil-

lende populaire sportieve disciplines strijden sportievelingen van alle leeftijden om een wisselbeker.

•	 N-VA kant zich tegen een verdere uitbreiding van het motorcrossterrein met rallycross. Deze uitbreiding 

verstoort de huidige uitbating en organisatie van het motorcrossgebeuren. De aanleg van BMX-terreinen is wel 

een haalbare doelstelling.

4 AGB staat voor Autonoom Gemeentebedrijf.
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Lommel vergrijst

Een grijsboek voor senioren: 
De Lommelse bevolking bestaat voor 27% uit senioren. Ruim een kwart van de Lommelaren mag dan ‘met pensioen’ 

zijn, dit betekent allerminst dat deze bevolkingsgroep passief is. Integendeel, N-VA Lommel rekent op de actieve seni-

oren die vaak aangesproken worden door twee andere groepen, nl. hun (klein)kinderen en soms ook de eigen ouders. 

De 65+-er wordt vaak ingeschakeld in het huishouden, voor kleine klussen, de opvang van kleine kinderen en zo veel 

meer. Tot slot zetten vele senioren zich in voor het Lommelse culturele en sportieve verenigingsleven waarbinnen zij 

activiteiten ontplooien voor onze gemeenschap. Kortom, senioren dragen actief bij tot onze gemeenschap. Het beleid 

moet zich daarom ook inspannen voor onze senioren. Deze actieve bevolkingsgroep heeft recht op een beleid dat 

rekening houdt met hun noden en behoeften. 

De N-VA stelt daarom voor om volgende initiatieven te ontplooien:

•	 Een volwaardige seniorenraad geeft senioren de kans om verantwoordelijkheden op te nemen en initiatieven 

gestalte te geven die hun eigen leefwereld aanbelangt. In eerste instantie doet deze raad dienst als een ideeën-

platform waarbij ontspannende activiteiten vorm krijgen. Ook biedt deze raad kansen om allochtone senioren te 

betrekken in onze gemeenschap.

•	 Een lokaal dienstencentrum in het Huis van de Stad: Op deze locatie kunnen senioren terecht voor vragen 

van algemeen nut en informatie zoals subsidieaanvragen, een overzicht van thuisdiensten en hulp bij het invullen 

van allerlei documenten. Ook initiatieven om senioren te introduceren in de digitale wereld (computer en andere 

media) behoren tot de mogelijkheden.

•	 Dagverzorgingscentra in de gehuchten: De afgelopen legisla-

tuur werden verdienstelijke inspanningen geleverd om de dagver-

zorgingscentra uit te breiden. Toch stelt de N-VA vast dat – omwille 

van de afstand – senioren en hun familie vragen naar bijkomende 

faciliteiten. Dit voornamelijk in de gehuchten Kerkhoven, Barrier en 

Kolonie.

•	 Meer serviceflats en betaalbare woonvormen voor 

senioren: doordat mensen vandaag langer leven, wordt onze 

maatschappij geconfronteerd met de vergrijzing en een toename 

van de bevolking. Het spreekt voor zich dat de vraag naar betaalbare woonvormen toeneemt. Informatie over 

en ondersteuning van kangoeroewoningen is een optie die verder uitgediept kan worden. Senioren kunnen zo 

langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

•	 Vrijwilligerswerk voor en door senioren: in samenwerking met het dienstencentrum kan een centrale data-

bank voorzien worden die alle initiatieven in kaart brengt. Het gemeentebestuur kan hierbij een begeleidende rol 

op zich nemen. Dit kan door een openbare ruimte ter beschikking te stellen voor de seniorenraad en vormings- 

en informatiedagen in te richten, niet enkel ’s avonds maar ook overdag.

•	 Door wisselwerking tussen de senioren en de gemeentelijke overheid kunnen doelgerichte initiatieven on-

dernomen worden. De verhoging van verkeersveiligheid voor senioren, het voorzien van toegankelijke openbare 

toiletten en overdekte zitplaatsen zijn hiervan enkele voorbeelden.

Minder jong… maar niet versleten!
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Lommel groeit

Een georganiseerde kinderopvang komt tegemoet aan de noden van jonge ouders. Een professioneel en overzich-

telijk netwerk brengt beschikbare plaatsen over het hele Lommelse grondgebied in kaart. Dit gebeurt met aandacht 

voor de gehuchten. Ouders die deel uitmaken van de actieve beroepsbevolking ondervinden veel steun van de kin-

deropvang. Een vlottere tijds- en taakverdeling kadert in de visie van de N-VA als gezinspartij waarin de driehoek 

werken – gezin – sociaal leven voorop staat.

Toch stelt de N-VA vast dat nog veel tijd verloren gaat in de zoektocht van jonge gezinnen die voor het eerst gebruik 

maken van de opvang. Daarom is een centraal meldpunt voor kinderopvang op het Huis van de Stad een dankbaar 

instrument om alle faciliteiten overzichtelijk te presenteren voor zowel kandidaat-onthaalouders als gebruikers van 

deze dienstverlening. Naast een website die locaties, wachttijden en het aantal vacante plaatsen – ook voor kinderen 

met een beperking - groepeert, worden ook infobrochures voorzien.

Naast een informatieve functie kan het lokaal beleid ook een ondersteunende functie op zich nemen. De onthaalou-

ders verdienen een aanmoediging. Dit is omwille van de sterke bevolkingsaangroei geen overbodige luxe. Naast 

startersadvies ziet de N-VA verwarmings-, speelgoed- en pamperpremies als ondersteunende maatregelen. Met 

het oprichten van een speel-o-theek en door de onthaalouders hiertoe toegang te verlenen, worden zij voorzien van 

extra (verantwoord) speelgoed. 

Tijdens de zomerperiodes is spelen in de buitenlucht een must. In de wijken moet het haalbaar zijn om veilige speel-

terreinen of afgesloten straten tijdens welbepaalde periodes aan te bieden.

Bovendien is onze partij van mening dat pedagogisch opgeleid personeel voor de Kinderclub een echte must is. Ook 

moeten er op regelmatige basis controlemomenten ingepland worden, zodat evaluaties kunnen leiden tot een nog 

betere (naschoolse) opvang die tegemoet komt aan de eisen van vandaag.

Kinderopvang Onderwijs

Lommel leert

Kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind. In dat ka-

der pleit de N-VA voor de buurtschool in het basisonderwijs en een 

doordachte aanpak van een eventueel capaciteitsprobleem. De Stad 

Lommel heeft een belangrijke lokale coördinatieopdracht wat betreft 

onderwijs en vorming. Dit geldt zowel voor het leerplichtonderwijs als 

op het vlak van ‘levenslang leren’. Daarnaast is het lokale bestuur een 

belangrijke inrichter van onderwijs. Een rol die ze ook in de toekomst 

moet blijven opnemen.

•	 Een flankerend onderwijsbeleid: De N-VA vindt dat flankerend onderwijsbeleid, waarbij de stad een sector- en 

netoverschrijdende regierol op zich neemt, verder uitgebouwd moet worden. Het is de bedoeling dat het lokale 

bestuur deze kans optimaal invult en dat het onderwijsbeleid de hele lokale (school)gemeenschap ten goede 

komt.

•	 De “brede school”5 geeft de schoolgebouwen een ruimere invulling. Volgens de N-VA kan een ‘brede school’ 

uitgroeien tot het kloppend hart van onze gemeenschap. Het optimaal benutten van de schoolinfrastructuur is 

hierbij het vertrekpunt en draagt bij tot het versterken van ons sociaal weefsel. Bovendien verhoogt de benutting 

van de schoolgebouwen de efficiëntie van de aanwezige infrastructuur.

•	 Aanvulling en uitvoering van het Vlaams beleid. De stad Lommel helpt actief mee aan de coördinatie van 

inschrijvingen, bijvoorbeeld in de onderwijsraad. Wat betreft infrastructuur en capaciteit heeft de stad als goede 

huisvader een dubbele opdracht: enerzijds op het vlak van de lokale onderwijscapaciteit, anderzijds op het vlak 

van haar eigen onderwijsaanbod.

5 De ‘brede school’ staat voor het niet sluiten van de schoolpoorten na de lesuren. Zij houden de deuren open voor de kunstacademie, 
muziekschool, volwassenenonderwijs en bieden in samenspraak met de directie ruimtes aan voor het verenigingsleven.
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Lommel weeft

De versterking van het sociale weefsel is voor N-VA Lommel een prioriteit. Door een reeks maatregelen te nemen 

kunnen we er voor zorgen dat onze stad er opnieuw volledig voor de Lommelaren is. Er bestaat geen betere ingreep 

dan het burgerinitiatief alle kansen te bieden. Onder meer extra logistieke en administratieve ondersteuning van de 

plaatselijke verenigingen en extra aandacht voor de wijk-en buurtwerking kunnen deze missie doen slagen.

Verenigingen staan of vallen door het engagement van vrijwilligers. Kortom, voor en door de eigen gemeenschap. De 

N-VA stelt enkele concrete aanpassingen voor die de verenigingen in staat stelt zich nog verder te ontplooien. Zo kan 

het materiaal van de uitleendienst gratis ter beschikking gesteld worden op voorwaarde dat dit in de oorspronkelijke 

staat wordt teruggebracht. 

Sommige initiatiefnemers bezitten slechts over kleine budgetten. Een beloningssysteem kan hier verandering in 

brengen. Door bijvoorbeeld opritten sneeuwvrij te maken ontstaat een win-win-situatie voor minder mobiele burgers 

en de verenigingen. Tot slot kan de stad initiaties geven in evenementplanning voor beginners. Dit kan ondermeer 

door naast een brochure ook vergaderruimtes aan te bieden en deskundig advies op maat.

Mensen betrokken maken kan niet enkel door de verenigingen te ondersteunen maar ook door de buurten en wijken 

in werking te zetten. Daarom stelt N-VA voor om de bevolking op te roepen om mee het beleid te bepalen van hun 

buurt of wijk. Dit door middel van het organiseren van buurtraden. Deze nemen een adviserende rol op ten overstaan 

van het stadsbestuur. Voor de wijken bestaat er een groot aanbod aan mogelijkheden die de lokale samenhang 

versterken: de wijkwerking als brug tussen bewoners en overheid en het wijkwerkingsplan voor kleine klussen van 

openbaar nut. In de veilige wijk is plaats voor verkeersborden die autobestuurders oproepen tot veiligheid of voor 

boodschappen vanuit de buurt.

Verder kan de wekelijkse markt een opwaardering krijgen door het standgeld voor marktkramers te verlagen of 

af te schaffen. 

Buurtwerking en verenigingen Gezins- en woonbeleid

Lommel woont

De N-VA hecht veel belang aan een gezond evenwicht tussen werk en 

privéleven. Tijdsdruk zorgt er voor dat deze opdracht allesbehalve een-

voudig is. Ook de verscheidenheid van gezinsvormen – eenouderge-

zinnen, alleenstaanden, nieuwe samengestelde gezinnen, … - vraagt 

om een flexibele aanpak. Onze gemeenschap staat voor enkele maat-

schappelijke uitdagingen waaronder armoede, huisvesting en de ver-

grijzing. Kortom, de noden van onze gezinnen zijn zeer uiteenlopend. Tot 

slot worden onze gezinnen tegelijkertijd kleiner en talrijker.

•	 Om te vermijden dat veel Lommelse jonge gezinnen hun heil zoeken buiten onze stad moeten een aantal maat-

regelen genomen worden die de woon-werkcombinatie vergemakkelijken. De N-VA onderstreept het belang 

van een bloeiend verenigingsleven, een fijne buurtwerking, degelijke kinderopvang, kwalitatief onderwijs, cul-

tuurparticipatie en het aanbod van sport en recreatie. Een rijk verenigingsleven en ontspanningsmogelijkhe-

den zijn extra troeven die jongeren aan onze stad binden.

•	 Focus op eigendomsverwerving en sociale huisvestiging door consequent en transparant in te grijpen in het 

toewijzingsreglement voor sociale woningen. Een goede mix van woningen staat open voor nieuwe woonvormen 

zoals bijvoorbeeld kangoeroewoningen. ‘Starterswoningen’ zijn betaalbare woningen op een kleine bouwka-

vel van ongeveer 3 are. Gezinnen kunnen deze aankopen en wanneer het gezin wil uitbreiden of kapitaalkrach-

tiger is, kan deze woning ingeruild worden voor een groter huis. Tevens kan er beslist worden om deze gezinnen 

een korting toe te kennen op de onroerende voorheffing.
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Lommel in de wereld

De realiteit van vandaag is dat migranten naast de autochtone be-

volking deel uitmaken van onze samenleving. Dit geldt niet enkel 

voor de grootsteden maar ook voor een middelgrote stad als Lom-

mel. Begeleiding en inburgering zijn noodzakelijk om van migratie 

een succesverhaal te maken.

N-VA vindt niet dat migranten hun volledige verleden moeten ach-

terlaten wanneer zij zich in onze gemeenschap vestigen. Inburge-

ring en integratie zijn wel noodzakelijk. Enkel zo kunnen migranten 

zin geven aan hun toekomst in onze samenleving en geven zij een 

professionele carrière alle kansen. Dit betekent wel dat het van groot belang is om de inburgering van migranten 

te ondersteunen en hen kansen te bieden Nederlands te leren. Falende inburgering en ongecontroleerde migratie 

zorgen immers voor frustratie en sociale onrust, zowel bij de migrant als bij de autochtone bevolking.

N-VA zet in op initiatieven via vrijwilligers die de rol vervullen van inburgeringscoaches en de organisatie van inbur-

geringsdagen. Wederzijds respect en actieve deelname aan ons verenigingsleven verhogen de betrokkenheid en het 

welbevinden van de allochtone gemeenschap in Lommel.

N-VA ondersteunt de stedelijke adviesraad voor internationale samenwerking (SARIS) die aandacht vraagt voor 

ontwikkelingssamenwerking en fairtrade. Niet alleen de stedenbanden met Ciudad Dario in Nicaragua en met 

Ongwediva in Namibië, maar ook de vele andere derde wereld  initiatieven in Lommel, verdienen de nodige aandacht 

en ondersteuning.

Mobiliteit

Lommel verkeer(d)t

Met de intrede van de nieuwe verkeersstromen van juni 2010 

zijn files en stilstaand verkeer niet verdwenen, ze werden enkel 

verlegd naar andere straten zoals de Koningin Astridlaan, de Ko-

ning Albertlaan en de Kapelstraat. Integendeel, de ringstructuur 

vormt zelfs een barrière voor het oostelijk gelegen woongebied 

(Lutlommel, Barrier en Kolonie) om toegang tot het centrum te 

verkrijgen.

Bovendien werd slechts één tracé grondig onderzocht en 

heeft het stadsbestuur steeds geweigerd om alternatieven te on-

derzoeken voor de verkeersafwikkeling. Voor N-VA Lommel is de Stadslaan een uit de hand gelopen experiment 

waarbij het stadsbestuur alle controle verloren heeft. “De kleine ring rond Lommel” is een onduidelijk project waar-

van zelfs het huidige stadsbestuur de uiteindelijke kostprijs niet kent.

Onze partij stelt vast dat er voortdurend aanpassingen werden verricht zoals het opnieuw openstellen van de Kerk-

straat. Desondanks blijft de onvrede over het Stadslaan-project onder de bevolking groot. Hiervoor zijn drie redenen, 

namelijk gebrekkige communicatie bij de beginfase, het bestuderen van extra parkeergelegenheid ‘na’ invoering van 

de nieuwe verkeerscirculatie en onduidelijkheid over de aanvang- en voltooiingsfase.

De enige oplossing om het mobiliteitsdossier in goede banen te leiden is een volledig nieuw onderzoek met inbe-

grip van alternatieve tracés. Dit heeft slechts kans op slagen wanneer alle betrokkenen - het stadsbestuur, de mid-

denstand, de bewoners van de straten én onafhankelijke verkeersdeskundigen - van bij het begin op transparante 

wijze in overleg treden.
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Koppel het Stadslaanproject aan de bovenlokale verkeersafwikkeling. Vooraleer overgegaan kan worden tot de 

uitvoering van het Stadslaanproject en de bijhorende verkeersafwikkeling is extra parkeergelegenheid nabij 

het stadscentrum noodzakelijk.

Voor de N-VA zijn deze parkeerplaatsen - al dan niet ondergronds en tegen betaling – aangelegd nabij het 

stadscentrum.

N-VA Lommel wil de haalbaarheid van een aantal ingrepen grondig onderzoeken. N-VA wil de parking Michiel 

Jansplein via de Kerkstraat ontsluiten. Het in- en uitrijden van deze parking kan de verkeershinder ter hoogte van 

de Leopoldlaan verminderen.

Ook wil de N-VA laten onderzoeken of een nieuw aan te leggen tweevaksbaan langs het kanaal tussen de 

Luikersteenweg en de Gestelsedijk haalbaar is. Op die manier krijgen passagiers uit de richting Kolonie en Barrier 

een alternatieve verbinding met het stedelijk sportcentrum, De Soeverein en Center Parcs De Vossemeren.

Cultuur

Lommel beleeft

Cultuurbeleving in al haar vormen zorgt voor een belangrijke vorm van ontspanning. Het draagt bij tot gemeen-

schapsvorming en zorgt voor verbondenheid, participatie en ontwikkeling. Het lokale cultuurbeleid is complementair 

met het aanbod van het verenigingsleven. Zo is het stedelijk aanbod aanvullend en niet in concurrentie met de acti-

viteiten van onze verenigingen. Verder brengt de cultuurdienst het aanbod uit de wijde omgeving in kaart en stelt zij 

een gevarieerd programma op.

•	 Een digitale databank bewaart het overzicht van het 

culturele aanbod van zowel de Lommelse verenigingen 

als van het stadsbestuur. Dankzij overleg wordt vermeden 

dat stad en verenigingen in dezelfde vijver vissen;

•	 De festivalweide op de Balendijk oogt onaantrekkelijk. 

In een nieuw kleedje en met duidelijke geluidsvoorwaar-

den kan deze site ten dienste staan van organisatoren van 

grote en middelgrote evenementen;

•	 Door samen te werken met de onderwijsinstellingen kan 

bijkomende repetitieruimte voor amateurgezelschap-

pen gecreëerd worden;

•	 CC De Adelberg kan verder uitgebreid worden met repeti-

tieruimtes en een middelgrote zaal voor bescheiden op-

tredens. Dit in eerste instantie voor plaatselijke groepen;

•	 Met de plaatselijke verenigingen wordt een forfaitaire 

SABAM-regeling uitgewerkt;

•	 De parochiezalen worden zodanig uitgerust dat deze in-

zetbaar zijn tijdens de wintermaanden voor optredens en 

voorstellingen;

•	 De borgsom die door verenigingen betaald wordt om een 

locatie van de stad te gebruiken of voor materiaal van de 

stedelijke uitleendienst wordt sneller terugbetaald;

•	 Lommel is een Vlaamse stad. Op 11 juli neemt onze stad 

actief deel aan het Feest van de Vlaamse Gemeen-

schap waarbij de hele bevolking betrokken wordt;

•	 Een jeugdraad is een instrument dat waardevolle voor-

stellen kan uitwerken die aansluiten bij de leefwereld van 

jongeren;

•	 Het stadsbestuur maakt middelen vrij ter ondersteuning 

van privé-initiatief dat een Lommels jeugdhuis in het 

centrum wil ontplooien.
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Lommel waakt

Het veiligheidsgevoel is een basisrecht voor de Lommelaar. Voor N-VA Lommel ligt de focus op sensibilisering, ver-

keersveiligheid en de aanpak van criminaliteit. Het bewerkstelligen van veiligheid is een collectieve verantwoordelijk-

heid waarbij het stadsbestuur, de lokale politie én de burgers moeten samenwerken.

Veiligheid

6  GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het is een reglement dat de aanpak 
van overtredingen zoals geluidsoverlast, sluikstorten, graffiti en wildplassen omschrijft.

•	 De N-VA ijvert voor “blauw meer op straat” in plaats 

van “meer blauw op straat”. Door efficiënte organisatie 

wordt het politiepersoneel dat de straat optrekt, ontlast 

van zijn administratieve taken. De doelstelling is om de 

politie maatschappijgericht in te zetten op haar kernta-

ken;

•	 Ook de burger kan een bijdrage leveren. De N-VA stuurt 

daarom aan op de inrichting van BuurtInformatie-

Netwerken (BIN’s). Dit kan via sms om kort op de bal 

te spelen. Deze BIN’s zorgen voor een meerwaarde. Ze 

verhogen het veiligheidsgevoel en de betrokkenheid met 

de eigen omgeving. Bovendien stimuleren zij de sociale 

controle;

•	 De dialoog met de burger over veiligheidsproblematiek 

zorgt voor een meer gerichte aanpak van tijdelijke on-

veiligheid. De installatie van een lokale veiligheidsmo-

nitor, aangekondigde praatavonden in de gehuchten 

en knelpuntwandelingen zijn hiervan slechts enkele 

mogelijkheden.

•	 De installatie van camera’s ter hoogte van drukbezoch-

te locaties in het stadscentrum kan een hulpmiddel zijn 

bij rechtszaken. Daarnaast is de N-VA ervan overtuigd 

dat LED-verlichting een positief effect heeft op de vei-

ligheid.

•	 De N-VA is tegen druggebruik en is binnen dit domein 

voorstander van nultolerantie. Een sensibiliserings-

campagne en medische begeleiding voor jonge drug-

gebruikers is noodzakelijk;

•	 N-VA steunt de GAS-codex6 en ijvert voor een kordate 

aanpak van criminaliteit, hoe klein ook. Boetes en gepast 

maatschappelijk werk zijn gegronde instrumenten;

•	 Wijk aan de beurt: een propere en gezellige buurt nodigt 

minder uit tot criminaliteit en overlast. Door stelselmatig 

een wijk her in te kleden en van verlichting te voorzien 

verhoogt bovendien de levenskwaliteit in Lommel.

Energie

Lommel vergroent

Zonder energie gebeurt er niets. Niemand kan om nutsvoorzieningen als gas en elektriciteit heen. 

Deze nemen een stevige hap uit het budget van onze gezinnen. Daarom staat de N-VA voor een 

rationeel en besparend energiegebruik en steunt zij hernieuwbare energie-initiatieven.

Een gemeentelijk energieloket op het stadhuis wordt verder vormgegeven om de bevolking 

te adviseren over de tarieven van de energieleveranciers. Ook verschaft deze dienst informatie 

over en inzicht in de voorwaarden en voordelen verbonden aan energiebesparende maatregelen.

Energieparticipatie: uit het model ‘Limburg Wind(t)’ – met als vertegenwoordigers LRM en de 

deelnemende Limburgse gemeentes - werd ‘Lommel Wind(t) opgericht. N-VA Lommel steunt het 

initiatief waarbij de bevolking via de aankoop van aandelen kan instappen in een participatie-

model.

Thermografische kaart van Lommel: ondanks energiebesparende middelen en een groter be-

wustzijn om zuinig met energie om te gaan, verdampt energie nog letterlijk uit onze huizen. 

Dit vaak zonder we het zelf beseffen. Daarom wil de N-VA de huizen op Lommels grondgebied 

vrijblijvend laten scannen door een thermograaf. Eenmaal de resultaten bekend zijn, wordt de 

burger getoond via welke kanalen energie uit zijn woning ontsnapt.

N-VA Lommel staat achter Bosland en wil deze groene long in Noord-Limburg maximaal tot haar 

recht laten komen via ecologische arrangementen en activiteiten.
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