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De Korrel van Lommel

Zwembad wordt verkiezingsbad
Versterkt naar 2018
Op 4 maart organiseerde onze afdeling
nieuwe bestuursverkiezingen. De leden
herverkozen mij daarbij als voorzitter. Ik
voel me dankbaar voor het vertrouwen
en zet de eerder gekozen weg versterkt
verder.
Het doet me veel plezier dat we ons
bestuur hebben kunnen uitbreiden met
maar liefst acht nieuwe leden. Mensen
die zich willen inzetten om in 2018 bij de
gemeenteraadsverkiezingen een goed
resultaat neer te zetten.
Dit gemotiveerde team zal de komende
drie jaar hard werken om in 2019 niet
langer langs de zijlijn te staan, maar als
volwaardige speler een frisse wind door
het Lommelse beleid te laten waaien.

V.U.: Jan Geurts, Donkerstraat 42A, 3920 Lommel, 0468 101254

Ons doel is gekend: vanaf 2019 een
nieuw daadkrachtig stadsbestuur voor
Lommel.
Jan Geurts

Voorzitter N-VA Lommel

U en ik betalen binnenkort minimaal
1,2 miljoen euro per jaar voor een
nieuw Lommels zwembad. Dertig
jaar lang. N-VA Lommel wil absoluut
een degelijke infrastructuur voor de
zwemmers in onze stad. Maar niet
ten koste van het gezond verstand.
Nu 40 miljoen euro uitgeven aan
een project waar we niet 100 procent
tevreden over zijn, kan voor ons niet.
Maar het schepencollege heeft slechts
één doel voor ogen: het nieuwe bad
klaar krijgen tegen de verkiezingen
van 2018.
Waarom geen focus op sportzwemmers?
In de studie naar de haalbaarheid
van een nieuw zwembad in Lommel,
kwam duidelijk naar voren dat
het accent het beste zou liggen op
‘sportzwemmen’. Een olympisch
zwembad was dan wel te hoog
gegrepen voor Lommel, maar waarom
kiezen de beleidsmakers nu opnieuw
voor glijbanen en sauna’s?
We hebben al Vossemeren, Sunparcs
en Dommelslag in de regio. Er zijn
te weinig zwemmers om een extra
recreatiezwembad rendabel uit te
kunnen baten. Dit voorspelt weinig
goeds voor de financiën van de
privéondernemer en de stad Lommel.
Meer vragen dan antwoorden
De Lommelse zwemclub heeft een
goede naam. Maar nu dreigt het
sportzwemmen plaats te moeten
ruimen voor een recreatief bad met
duurdere zwemlessen van de private
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 et schepencollege maakt onnodig veel haast met
H
een zwembad waar nog veel vragen over rijzen.
uitbater. De aanbesteding werpt
bovendien twee nader te onderzoeken
vragen op:
 Hoe rendabel is de uitbating van

tennisterreinen in het financieel plan
en wat is de invloed ervan op de
globale investering?

 Kan de stad een zwembad voor

sportzwemmers volledig bouwen en
uitbaten in eigen beheer, dus zonder
de privépartner?

En er blijven nog meer vragen
onbeantwoord. Maar tijd meer voor
verder onderzoek heeft de coalitie
niet, want het zwembad moet en zal er
komen voor de verkiezingen. Er dreigt
een nieuw financieel fiasco. Hopelijk
wacht het Lommelse zwembad geen
scenario zoals De Soeverein.
Janine Merkelbach

N-VA-bestuurslid, lid AGB Sport

N-VA Lommel is uw lokale aanspreekpunt

Is nieuwe aanpak voor ons huisvuil de juiste?

Een versterkte bestuursploeg onderstreept
het engagement van de Lommelse N-VA
leden. De constructieve oppositie onder
leiding van fractieleider Karel Wieërs
en Kamerlid Peter Luykx heeft talrijke
leden van onze afdeling ertoe aangezet
om zich kandidaat te stellen voor een
bestuursfunctie. Onze herverkozen
voorzitter Jan Geurts zal deze grote,
enthousiaste ploeg naar de belangrijke
gemeenteraadsverkiezingen van 2018
loodsen.
Het nieuwe bestuur van N-VA Lommel:
Rina Alen, Peter Van Der Zanden, Gert Poets, Gizem Inci, Janine Merkelbach, Eddy Frederix, Wesley Cools, Pieter Wouters, Stefan
Kuppens, Theo Stelten, Nathalie Verbakel, Kristof Beckers, Wannes Wilms, Eddy Wouters, Armand Verbruggen, Jens Leyen, Chantal
Vanmol, Inge Brockmans, Hugo Alen, Karel Wieërs, Johan Bosmans, Fons Hamblok, Leen Kwanten, Valérie van Gastel, Peter Luykx,
Jan Geurts en Tony Claes.

Winkelt u gerust verder!

Blijft vredegerecht
dan toch in Lommel ?

Sorteren is goed, maar niet het milieu maar
geld lijkt het voornaamste motief.

inzetten voor de ophaling. Tel uit je
winst.
De voordelen van OPTIMO gaan dus
niet zozeer naar het milieu of naar
u, maar naar de afvalverwerkende
bedrijven. Bedenk bovendien
dat we in 2010 nog allemaal
moesten samenleggen voor betere
verbrandingsovens in HouthalenHelchteren. Staat een (Limburgse)
keuze voor afvalverbranding niet
haaks op de sorteergedachte van het
Lommels stadsbestuur?
Tony Claes
Ondervoorzitter

Minister van Sport en Economie Philippe Muyters heeft volgende subsidies veil:

 750 000 euro voor een nieuw zwembad.
 1,19 miljoen euro voor de bouw van een nieuw voetbalstadion.
 50 miljoen euro voor de realisatie van meerjarige projecten in Flanders Make.

 e toegankelijkheid tijdens de werken
D
kan een stuk beter!
maken vlot oversteken te moeilijk.

Minister van Mobilteit Ben Weyts maakt dan weer 8 miljoen vrij voor de ondergrondse
kruising van de Stationsstraat met de Ringlaan. Hoewel we zelf nog niet mee aan het
roer staan in de stad en dus deze projecten niet eigenhandig kunnen realiseren, heeft de
opbouwende oppositie van de N-VA in de gemeenteraad dus duidelijk effect.

 Geef informatie over de planning

en uitvoering van de werken
correct door aan de handelaars.

Janine Merkelbach
N-VA-bestuurslid

Door hervormingen van de minister van justitie is het vredegerecht
uit Lommel verdwenen. Voor de zittingen en de hele administratie
(griffie) moet je nu naar Neerpelt trekken. In januari stelde N-VAfractieleider Karel Wieërs daarom voor dat Lommel enkele dagen per
maand een locatie ter beschikking stelt waar de vrederechter zitting
kan houden.
Op die manier blijft de vrederechter kort bij de burger
staan en heeft u op uw beurt snel toegang tot de
vrederechter. Een snelle én efficiënte oplossing in
onze ogen. Het schepencollege nam dit constructieve
voorstel van de N-VA op en maakte de vraag over aan de
minister. We hopen op een positief antwoord!
Karel Wieërs

Fractieleider N-VA Lommel

lommel@n-va.be

Sociaal is de maatregel ook niet.
Want al luid de slogan ‘de vervuiler
betaalt’, grote gezinnen betalen
per persoon meer voor hun afval
als alleenstaanden of gezinnen
zonder kinderen. Bovendien ligt
de inspanning bij u, die nóg beter
moet gaan sorteren. Terwijl de

afvalverwerkende bedrijven minder
vrachtwagens en personeel moeten

De inspanningen van de N-VA Lommel om de Vlaamse ministers Weyts en Muyters te overtuigen van investeringen
in onze stad werpen hun vruchten af. Zij maken geld vrij voor verschillende vernieuwingen in Lommel.

Een overvloed aan afbakeningslinten, buizen, betonnen
deksels en rondslingerende werfrommel maakt wandelen
wel erg moeilijk. En bij een beetje regen kan je best je laarzen
aantrekken door het vieze slijk op de ongelijke ondergrond.
De N-VA vraag daarom bijkomende inspanningen om het
centrum tijdens de werken goed toegankelijk te houden, ook
voor mensen met een beperking. Een glimmende folder is
niet de oplossing. Volgende voorstellen wel:
 Maak tijdelijk parkeren overal en voor iedereen gratis.
 Heb meer aandacht voor de toegankelijkheid van de
winkels.
 Ruim de blauwe lopers helemaal op.
 Neem de rood-witte linten waar mogelijk weg, want die

Want u betaalt straks vooral een
beetje meer voor de afvalophaling.
Nadat de bonusvuilzakken uit het
starterpakket op zijn, leggen we
met z’n allen toch weer wat meer
euro’s bij voor de verwerking van
ons huisvuil.

N-VA-ministers investeren in Lommel

In een infobrochure vertelt de stad u dat de winkelzone
tijdens de vijf fases van de werken steeds te voet
toegankelijk blijft. Maar in de praktijk zien we andere
dingen.

Vijf N-VA-oplossingen voor een bereikbaar centrum

PMD, kledij, plastic, grof vuil en groenafval gaan allemaal in nieuwe gekleurde OPTIMO-zakken, die voortaan
gelijktijdig opgehaald worden. Beter voor het milieu, zo zegt de meerderheid. Maar is milieuvriendelijkheid wel
hun belangrijkste motief?

Peter Luykx

Kamerlid

Commercieel strategisch plan Lommel te licht bevonden
Met een commercieel en strategisch
plan heeft het schepencollege de
ambitie om de handel en horeca in
onze stad te doen bloeien. Maar een
lezing ervan leert N-VA Lommel dat
de voorstellen te weinig concreet zijn
en al helemaal niet vernieuwend.
Bovendien zijn de plannen
dikwijls gebaseerd is op onjuiste
uitgangspunten of vaststellingen.
Lommel wordt in het plan vergeleken
met de omliggende gemeentes en met
soortgelijke Limburgse gemeenten.
Nederlandse gemeenten in de buurt
worden niet opgenomen, terwijl Brecht
(in het noorden van Antwerpen) wel in
de studie staat. Bizar.

www.n-va.be/lommel

Al even raar is de vaststelling dat
in de Kerkstraat maar twee panden
leeg zouden staan: een zware
onderschatting van de leegstand daar.
Op het Hertog Janplein vond men dan
weer een sterke vertegenwoordiging
van de horeca, maar wij tellen er toch
maar één horecazaak. Bovendien
werden de nieuwe handelszones op
Kerkhoven niet opgenomen in de
studie.
Ook onderzoek naar de invloed van
internetverkoop (geschat op 300
miljoen per jaar in Limburg) vonden
we niet terug in het plan. Laat staan dat
men aan handelaars meegeeft hoe ze
op e-commerce kunnen inspelen.

De N-VA-fractie stelde in de
gemeenteraad daarom voor om de
studie over te doen. Want wat is
zo’n plan waard als er men niet van
de correcte gegevens uitgaat om
maatregelen voor te stellen?

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.
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De Limburgse belastingbetaler wordt de grote winnaar van de provinciale hervorming.
Limburg heft nu nog een te hoge provinciale belasting. Vanaf 2017 zal dat
veranderen. In plaats van de huidige 400 opcentiemen op de onroerende voorheffing
zal de Limburgse belastingbetaler dan heel wat minder moeten betalen.

“Belastingbetaler is de grote winnaar”

Fractievoorzitter Hendrik Verbrugge hoopt ook dat de hervorming
het Limburggevoel weer aanwakkert: “Nu spreekt Limburg vaak niet met één stem
omdat onze provincie geen sturende hoofdstad heeft. De rivaliteit tussen de
Hasseltse en Genkse meerderheid mag Limburg niet langer benadelen.”

Hendrik Verbrugge, N-VA fractievoorzitter provincieraad

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

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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