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Voorwoord

Beste inwoner

Toen Fons Hamblok me vertelde dat hij 
Lommel zou verlaten, was ik verbaasd. Ik 
kon me namelijk niet voorstellen dat een 
echte Lommelaar zijn stad kon verlaten 
om elders te gaan wonen. Laat staan in 
Pelt (knipoog).

Als ik aan N-VA Lommel dacht, beeldde ik 
me Fons in. Hij was een zekerheid in mijn 
politieke leven en beschikte over tonnen 
politieke ervaring. Zowel over triatlon als 
over politiek kon hij een hele avond vol 
enthousiasme vertellen.

Tijdens de vijf jaar dat Fons in de  
gemeenteraad zetelde, kwam hij regel-
matig tussen. Als marktkramer wist Fons 
heel goed wat er leefde bij de bevolking. 
Met spijt in het hart laten we de Europees 
kampioen triatlon van 1990 verhuizen 
naar onze buurgemeente.

Samen met Brigitte gaat Fons op pensioen 
en straks wordt hij ook opa. Ze zullen 
met volle teugen van het nieuwe leven 
genieten. 

Fons, we zullen elkaar zeker terugzien. Ik 
wens je namens de afdeling het allerbes-
te. Voor mij blijf je een echte kampioen!

Jan GEURTS
Afdelingsvoorzitter

Peter Luykx duwt de lijst
Karel Wieërs trekt N-VA-lijst
Terwijl andere politieke partijen hun lijsttrekker al aankondigden, 
hield de N-VA u bewust in spanning. Het juiste moment is aangebroken 
om twee belangrijke namen voor N-VA Lommel bekend te maken:  
Karel Wieërs en Peter Luykx.

Karel is fractievoorzitter in de gemeente-
raad en zal bij de lokale verkiezingen de 
N-VA-ploeg aanvoeren. Kamerlid Peter 
Luykx zal de lijst duwen. “Ik was erbij van 
in het begin en heb de afdeling in Lommel 
nog opgericht. Maar mijn focus ligt  
momenteel bovenlokaal”, aldus Peter. 
Peter zetelt sinds 2007 onafgebroken in 
de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers. “Doordat ik iedereen ken, kan ik 
het lokale niveau in contact brengen met 
interessante subsidiemogelijkheden voor 
onze stad. Ik wil mijn rol blijven spelen 
voor Lommel.”

Karel Wieërs is advocaat en was bijna 30 
jaar lang actief in tal van Lommelse ver-
enigingen. In 2012 stapte hij in de politiek 
en werd hij verkozen als gemeenteraads-
lid. Vanuit zijn ervaring als advocaat kon 

hij vanuit de oppositie duidelijk zijn stem-
pel drukken tijdens de gemeenteraden.

Het worden op 14 oktober spannende 
verkiezingen voor Lommel. Want voor 
het eerst in 30 jaar kan er wel degelijk 
een ander stadsbestuur komen. “Het is 
hoog tijd dat er iets verandert in Lommel, 
want onze stad zit duidelijk vastgeroest 
in oude gewoontes. In het belang van de 
Lommelaar, de lokale economie en onze 
mobiliteit zou het goed zijn dat er in 
Lommel iets verandert. We weten, vanuit 
de Vlaamse en federale regering, dat de 
verandering mét de N-VA werkt”, vertelt 
Karel Wieërs. “Ik heb vertrouwen in het 
gezond verstand van de Lommelaars en 
zal me met volle energie inzetten voor een 
veilig en welvarend Lommel.”

Met lijstduwer Peter LUYKX en lijsttrekker Karel WIEËRS heeft 
de N-VA heel wat politieke ervaring te bieden voor Lommel.
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Is Lommel financieel gezond?
Volgens het huidig stadsbestuur is onze gemeente financieel gezond. Lommel had een spaarpot van  
19 miljoen euro en de inkomsten uit beleggingen in windmolens en zonneparken zouden later nog 
geld kunnen opleveren.

Spaarpotje wordt opgesoupeerd
Toch is er reden voor bezorgdheid. Op de gemeenteraad zag ik dat het overgedragen budget snel vermindert. Het gaat van  
43 miljoen euro in 2016 over 18 miljoen in 2017 naar slechts 7,62 miljoen vandaag. In 2020 zou er volgens de planning nog 
slechts 1,34 miljoen euro beschikbaar zijn. Dat is maar 4 procent van 2014. Dat het grootste deel van de reserve is uitgegeven, 
staat zwart op wit in de cijfers te lezen.

Tijd voor verandering 
Een stad moet blijven investeren. Maar het wordt nu al heel duidelijk dat de volgende  
bestuursploeg anders zal moeten omgaan met haar budget. De kosten zullen immers 
blijven toenemen. Inkomsten verzinnen die nu nog niet bestaan, zoals bijvoorbeeld het 
crematorium of het zonnepark op Kristalpark III, is niet verstandig. De volgende  
beleidsploeg mag zich nu al voorbereiden: de komende zes jaar bestuurt men met een 
lichte portemonnee. 

Johan BOSMANS
Gemeenteraadslid

Organisatie nieuwjaarsfuif

Aanbevelingen brandweer en politie worden  
niet gevolgd
U heeft zeker al iets opgevangen van een veelbesproken ‘nieuwjaarsfuif’ in de oude gebouwen van V.B.M. 
naast de Adelberg. Het was een opvallend evenement, vooral omdat het Lommelse stadsbestuur een  
‘gunstig’ advies gaf zonder alle aanbevelingen van brandweer en politie te volgen. Opnieuw een dossier 
dat lijkt te stinken.

De organisator van het evenement (VZW Muchos Eventos) 
was eerder al middelpunt van het debat op de gemeenteraad 
over de toewijzing van het uitzenden van de voetbalwedstrij-
den van het komende wereldkampioenschap in Rusland. De 
gouverneur oordeelde toen schriftelijk dat de hele aanbeste-
ding diende geschorst te worden wegens allerhande hoogst 
vreemde fouten. Voor N-VA Lommel was dit duidelijk een 
toewijzing aan ‘vriendjes’.

VZW Muchos Eventos dook rond de jaarwissel echter op-
nieuw op in de nieuwsberichten. De organisator wilde een 
nieuwjaarsfuif organiseren, maar wist geen locatie te vinden. 
Pas midden december 2017 vroeg men of het mogelijk was 
om een groot evenement te organiseren in de oude hallen van 
autobusbedrijf VBM aan de Adelberg. De veiligheidsdiensten 
reageerden geschokt en bezorgden op 20 december 2017 een 
waslijst aan bezwaren en aanpassingen die zo’n evenement 
onmogelijk maakten.

Opvallend is het feit dat op exact hetzelfde moment (20 
december 2017) er een grote aankondiging volgt en er plots 
overal kaarten te koop worden aangeboden. Het lijkt wel of 
de organisator ‘wist’ dat er een goedkeuring ging volgen, nog 
voor de stad gereageerd of gecontroleerd had.

Zowel brandweer als politie stellen in het verslag duidelijk 
dat er bedenkingen waren bij de stabiliteit en de integriteit 
van het gebouw. Men vraagt 
om bijkomend experten te 
raadplegen. De stad Lommel 
negeert deze aanbevelingen 
en geeft na een korte con-
trole op 27 december 2017 
tóch de toestemming om te 
feesten. 

Karel WIEËRS
Fractievoorzitter
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Lommel internationaal op de kaart zetten
De voorbije tien jaar was Peter Luykx Kamerlid en zetelde hij vooral in de commissie die zich buigt 
over buitenlandse aangelegenheden. Het belang van buitenlandse relaties voor onze economie en toe-
risme is groot. De N-VA is altijd voorstander geweest van de uitbouw van congrestoerisme in Lommel. 

Zakentoerisme levert de Vlaamse economie jaarlijks meer dan een miljard euro op. Ook Lommel kan jaarlijks ongeveer één 
miljoen euro aan toeristenbelasting innen. Lommel staat bekend als vakantiebestemming en trekt mee aan de kar inzake 
congrestoerisme. 

De N-VA wil dat Lommel hierin een voortrekkersrol speelt. Zo kan de stad, bijvoorbeeld, het groene energieverhaal koppelen 
aan een jaarlijks congres in Lommel waarbij lokale en buitenlandse bedrijven samenkomen met allerhande onderzoeksinstel-
lingen. Zo’n congres kan de uitstraling van Lommel in binnen- en buitenland verbeteren.

Met de aanwezigheid van heel wat internationale bedrijven in onze stad (ZF-Windpower, 
Sibelco, Farm-Frites, ViskoTeepak) blijven er te veel mogelijkheden onbenut om het 
Kristalpark beter in de kijker te zetten. N-VA Lommel wil een speerpunt maken van 
deze aanpak en meer richting buitenland kijken. Lommel moet nog meer op de kaart 
worden gezet.

Peter LUYKX
Gemeenteraadslid, federaal volksvertegenwoordiger

N-VA waardeert aanpak  
Lommelse politie en stedelijke 
onderhoudsploeg
Het komt regelmatig voor dat er in het weekend tijdens 
de uitgangsavonden opstootjes van jongeren zijn die zich 
’s nachts op het marktplein en in de omgeving van de 
horecazaken verplaatsen. Vaak gaat dit gepaard met heel 
wat agressie. Er sneuvelen daarbij soms flessen of glazen, 
waardoor de stoep en de weg bezaaid liggen met glas. De 
stadsdiensten zorgen er telkens voor dat dit netjes opge-
ruimd wordt.
“Daarom wil ik namens N-VA Lommel een dikke duim 
geven aan de mensen die het stadscentrum veilig en proper 
houden”, zegt bestuurslid Janine Merkelbach. “Zij doen er 
altijd alles aan om Lommel mooi en rustig te houden en hun 
inzet wordt enorm gewaardeerd. Dank u wel!”

De politie is vaak tot ’s morgens vroeg in de weer om de 
relschoppers te bedaren. Het garanderen van veiligheid in 
de samenleving blijft een prioriteit voor de N-VA. Daarom 
pleiten wij voor bijkomende maatregelen om de burgers te 
beschermen. Deze maatregelen moeten in samenwerking 
met de horeca-uitbaters 
uitgewerkt worden. 
Hun inspraak en 
betrokkenheid zijn 
enorm belangrijk in dit 
dossier.

Janine MERKELBACH
Bestuurslid

Zonnepanelen op het Kristalpark?
De Lommelaar kreeg de laatste tijd veel nieuws over het zonnepanelen-
park op de industriegronden van Kristalpark III. Komt deze mon-
sterinvestering de bevolking ten goede of is het opnieuw een schijn-
beweging van de huidige sp.a-meerderheid om te verbergen dat de 
Lommelse trein de afgelopen jaren (letterlijk) tot stilstand is gekomen?

Kristalpark III werd vol beloftes geopend. Op 21 juni 2011 kopte een 
krant: “Kristalpark III goed voor 7.500 extra jobs”. Lommel zou een 
belangrijke positie veroveren in Vlaanderen en zelfs in Europa. Er werd 
bovendien opnieuw getoverd met de termen zoals de IJzeren Rijn en de 
Noord-Zuidverbinding. De ontsluiting van Lommel zou snel volgen.

De investeringen waren ook niet mis. Dankzij de LRM en de Europese 
en Vlaamse overheden kwamen er heel wat subsidies vrij. Maar vooral 
de geldstroom van Lommel naar deze projecten is niet te onderschatten. 
Miljoenen belastinggeld werden rechtstreeks in dit project geïnvesteerd.

Toch gebeurde er niks. Lommel raakte niet ontsloten, er kwam geen dub-
bele spoorlijn naar Lommel en we verloren ons treinstation. Ondertussen 
bleef de Noord-Zuid vastgeroest in slogans van groene jongens die een 
uitbreiding niet zagen zitten.

Zeven jaar na de beloftes is er nog geen enkel 
bedrijf gevestigd op de gronden van Kristalpark 
III. Geen extra jobs en de unieke Europese moge-
lijkheden bleken gebakken lucht. Nu wil men zon-
nepanelen gaan plaatsen op het industriegebied. 
Maar waar zit het voordeel voor de Lommelaar? 
Krijgen we een opbrengst van de geproduceerde 
stroom? Neen. Zijn er al concrete vooruitzichten 
op bedrijven die zich komen vestigen? Neen.

Leen KWANTEN
Gemeenteraadslid
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Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


