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Beste Lommelaar
Het einde van 2019 nadert met
rasse schreden. Daarom is het goed
om even terug te blikken op het
afgelopen drukke jaar.
Sinds januari maakt N-VA Lommel
deel uit van de bestuursmeerderheid
in Lommel en proberen we de
speerpunten uit onze verkiezingscampagne te realiseren.
Ook werd er in februari een nieuw
afdelingsbestuur gekozen. Maar
daar hield het niet op, want in juni
werd er ook nog een jongerenafdeling
opgericht. U leest er meer over in
dit huis-aan-huisblad. Verderop in
dit blad nemen ook Karel Wieërs,
Johan Bosmans en Peter Luykx de
pen op.
Tot slot wensen we u fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond
2020!
Veel leesgenot

Theo Francken op bezoek in Lommel
Op uitnodiging van N-VA Lommel was voormalig staatssecretaris voor
Asiel en Migratie Theo Francken op bezoek in het Huis van de Stad in
Lommel.
Overlast tot minimum beperken

“We nodigden Theo Francken uit om te bespreken hoe we het best met de asielproblematiek kunnen omgaan. Vooral de focus op maatregelen om de overlast
voor de Lommelaar zo beperkt mogelijk te houden, stonden daarin centraal”, zegt
schepen Karel Wieërs.

Lommel droeg meer dan steentje bij

“Ook een eventuele sluiting van het asielcentrum op het Parelstrand
op korte termijn werd besproken. N-VA Lommel is van mening dat
Lommel inmiddels meer dan zijn steentje bijgedragen heeft in de
aanpak van de asielcrisis. Andere gemeenten moeten ook hun
verantwoordelijkheid opnemen”, vervolgt Karel Wieërs.

Rina Alen
Afdelingsvoorzitter

Tot slot bespraken we ook een oplossing op langere
termijn voor deze asielproblematiek. Daarin werd snel
duidelijk dat de aanpak van de huidige restregering
schromelijk tekortschiet”, besluit Karel Wieërs.

Emilie Tielens
Voorzitter Jong N-VA Lommel

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Karel Wieërs

Schepen van Toerisme, Glazen Huis,
Erfgoed, Stadswerken en Juridische Zaken
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Sterke Jan kan rekenen op sterke Peer
Fractievoorzitter en gewezen Kamerlid Peter Luykx gaat aan de slag als raadgever buitenland voor de
nieuwe Vlaams minister-president Jan Jambon. Deze Vlaamse Regering zet in op een ambitieus en
impactvol Vlaams-Europees beleid. Peter Luykx is blij dat hij zijn steentje kan bijdragen en zal zijn
twaalf jaar lange ervaring als Kamerlid in de commissies Buitenland en Europese Aangelegenheden
aanwenden.
Samenwerken met andere autonome regio’s

Een van de aandachtspunten uit het Vlaams regeerakkoord is de
versterking van de samenwerking met andere autonome regio’s zoals
Catalonië, Schotland, Quebec, Wallonië, Beieren, Baskenland… Een
thema dat Peter op het lijf geschreven is. Maar ook andere Europese
thema’s zoals de Brexit, de samenwerking met Nederland en de samenwerking met Noordrijn-Westfalen en Noord-Frankrijk staan in het
Vlaams regeerakkoord.

Veel succes, Peter!

N-VA Lommel wenst Peter bijzonder veel succes toe in z’n job op het
kabinet van minister-president Jan Jambon. Uiteraard blijft Peter actief
als fractievoorzitter in de Lommelse gemeenteraad.

De eerste maanden van schepen Johan Bosmans
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 waren in vele opzichten memorabel. Voor onze
N-VA-afdeling en niet in het minst voor mezelf. Sinsdien is de tijd voorbijgevolgen. Hoog tijd om bij enkele
zaken stil te staan.
Bijzondere eer

Het is sowieso een bijzondere eer om je kiezers te mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Maar deel uitmaken van de nieuwe
coalitie en daarin een uitvoerend mandaat als schepen mogen opnemen, is een droom die werkelijkheid is geworden. Ik wil u dan
ook bijzonder bedanken voor uw steun en vertrouwen.

Ingewerkt en draai gevonden

Intussen zijn er meer dan tien maanden verstreken sinds de eedaflegging. Die tien maanden heb ik gebruikt om me in te werken in
mijn bevoegdheden. Na enkele maanden vind ik steeds beter mijn draai in de Lommelse financiën en lokale economie, waarbij ik
zeker de deskundige ondersteuning door de stadsdiensten wil vermelden.

17 december belangrijk moment

Dinsdag 17 december was een belangrijke datum in mijn agenda. Op die dag werd namelijk het meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld
aan de gemeenteraad en het beleid voor de komende jaren werd nader toegelicht. Gezonde financiën lopen als een rode draad door de
plannen van de stad voor de komende jaren.

Gezonde financiën lopen als een rode
draad door de plannen van de stad
voor de komende jaren.
Johan Bosmans
Schepen van Financiën, Horeca en Middenstand, Markten en Kermissen, Landbouw
lommel@n-va.be
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Jong N-VA Lommel schiet uit de startblokken
Lommel heeft zijn eigen Jong N-VA-afdeling. “We willen de stem zijn voor de Lommelse jeugd in
de gemeentelijke politiek”, zegt voorzitter Emilie Tielens.
Van droom tot werkelijkheid
“Tijdens de campagneperiode voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 was ik niet alleen bezig
met de verkiezingen, maar ook met het idee om een
jongerenafdeling op te richten in Lommel”, zegt Emilie
Tielens. “Aangezien de andere jongeren binnen onze partij dat ook een goed idee vonden, besloten we om de daad
bij het woord te voegen. In juni was Jong N-VA Lommel
een feit.”
Wie zijn we?
“We zijn een hechte groep Lommelse jongeren die van
politiek houdt en ambitieus is om onze ideeën te realiseren. Daaraan werkt iedereen in onze groep mee: de
voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester, de
secretaris en alle andere leden. Daarenboven kunnen
we steeds rekenen op het deskundige advies van onze
jongerenverantwoordelijke Kristof Beckers en de goede
raad van het bestuur van N-VA Lommel”, vervolgt
Emilie.

Wat doen we?
“We komen op regelmatige basis samen met onze leden
om te praten over politiek, maar ook over activiteiten die
we willen organiseren. Vaak gebeurt dat in samenwerking
met andere jongerenafdelingen, bijvoorbeeld met Jong
N-VA Pelt. Zo organiseerden we op 27 maart het druk
bezochte Theo Toert in Lommel, goed voor meer dan 500
bezoekers”, aldus Emilie.
“Uiteraard is er ook de nodige ruimte voor meer ontspannende en gezellige activiteiten. We hielden al tweemaal
een Vlaamse cantus, we namen deel aan een quiz, we gingen op teambuilding in de Ardennen…”, besluit Emilie.
Jong N-VA Lommel iets voor jou?
Wil jij ook graag meewerken aan de toekomst van onze
Lommelse jeugd? Stuur dan een mailtje naar Kristof Beckers via kristof.beckers@n-va.be.
Tot binnenkort op een van onze bijeenkomsten!

De Vlaamse cantus van Jong N-VA Lommel.

Theo Toert was een groot succes.

Gezellige boel bij Jong N-VA Lommel.

Jong N-VA Lommel met nationaal voorzitter en
burgemeester van Antwerpen Bart De Wever.

Emilie Tielens

Voorzitter Jong N-VA Lommel
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Matthias Diependaele
Vlaams minister van
Financiën en Begroting,
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir

Jan Jambon

Ben Weyts

Viceminister-president en Vlaams
minister van Onderwijs, Sport,
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Vlaams minister van Justitie
en Handhaving, Omgeving,
Energie en Toerisme

Bart De Wever

Minister-president en Vlaams
minister van Buitenlands Beleid,
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur,
ICT en Facilitair Management

Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter
Vlaams Parlement

