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V.U.: JAN GEURTS, DONKERSTRAAT 42A, 3920 LOMMEL, 0468 10 12 54

LOMMEL De Korrel 

Oplossingen voor de Kerkstraat
Ondanks de herinrichting van de Kerkstraat lijkt het autoverkeer er 
niet minder te zijn. Dat wordt door velen als storend ervaren. Er is 
vooral een probleem met het doorgaand verkeer. N-VA stelt daarom 
nu voor om op vaste tijdstippen al het autoverkeer uit de Kerkstraat te 
weren. 

De roep om een volledig autovrije Kerkstraat wordt steeds groter, maar zolang dit niet 
de mening is van het merendeel van de lokale handelaars, is een gedwongen invoering 
van een verkeersvrije Kerkstraat niet wenselijk.

Op de gemeenteraad van september werd een voorstel besproken om circulatielussen 
in te richten. Een circulatielus brengt de autobestuurder terug op de plek waar het dorp 
werd binnen gereden. Deze lussen houden het doorgaand verkeer weg uit de Kerkstraat.
 

 
Op die manier is het voor iedereen aangenaam winkelen in 
Lommel. Bovendien testen we twee keer per week uit hoe het is om 
alle autoverkeer uit de Kerkstraat te weren. Als dat door iedereen 
positief ervaren wordt, is het meteen duidelijk dat dit de juiste 
oplossing is.

Daar is de Lijst 
Burgemeester

Over precies een jaar gaan we 
met zijn allen naar de stembus 
om een stadsbestuur te kiezen. 
De verkiezingscampagnes van 
de verschillende partijen zijn 
begonnen.

Van één ding kunnen we nu al 
zeker zijn: Sp.a Lommel zal ook 
deze keer niet deelnemen aan de 
verkiezingen in Lommel. Wat zegt 
u? Op papier komt deze partij niet 
op, want ze trekt opnieuw met 
een andere naam naar de kiezer: 
Lijst Burgemeester. Laat u niet 
vangen! De Lijst Burgemeester 
noemt zich geen socialisten, maar 
zijn het wel 

Het bestuur van N-VA Lommel is 
druk bezig met het samenstellen 
van een degelijke lijst met 
gemotiveerde mensen die voor 
Lommel en elke inwoner het 
verschil zullen maken. Of de 
N-VA straks ook de Lijst Nieuwe 
Burgemeester genoemd mag 
worden, ligt helemaal in de 
handen van de Lommelaar.

N-VA toont in Vlaanderen en 
België dat het een overheid sterk 
kan leiden. We vragen uw steun 
om ook in Lommel het verschil te 
kunnen maken. De Verandering 
Werkt!

Jan Geurts
afdelings- 
voorzitter

De Lommelse N-VA-fractie wil dit aanvullen met een voorstel om de Kerkstraat wekelijks op 
vaste tijdstippen af te sluiten voor autoverkeer op specifieke momenten, meer bepaald op:

  woensdagnamiddag van 12 uur tot 18 uur omwille van de wekelijkse markt.

  zaterdagnamiddag van 12 uur tot 18 uur omwille van de winkeldrukte.

Inschrijven: 
stefan.kuppens@n-va.be

Prijs:  
15 euro per volwassene,  
7,50 euro per kind tot 12 jaar.

Iedereen is welkom vanaf  
10 uur. Het buffet is open  
tot 14 uur.

Zondag 10 december 2017 
10 uur Zaal Klosterhof Kattenbos

Brunch N-VA Lommel

  Janine Merkelbach 
Bestuurslid
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Het stadsbestuur biedt de mogelijkheid om in juni 2018 een evenement te organiseren rond het wereldkam-
pioenschap voetbal met het uitzenden van de matchen van de Rode Duivels op een groot scherm. 

Toen een kandidaat-organisator, die lang voordien geïnteres-
seerd was om dit te doen, naar de details vroeg, kreeg hij zwart 
op wit te horen dat deze opdracht al in juni 2017 toegewezen was 
aan Muchos Eventos, de organisator van de uitzendingen van 
het EK in 2016. 

Na het duidelijk uiten van ongenoegen over deze praktijken 
werd toch nog aan drie kandidaten een lastenboek doorgestuurd 
met daarin de voorwaarden om te mogen organiseren. Dit las-
tenboek was echter op zo’n manier opgesteld, dat het zo goed als 
onmogelijk was om een ernstige offerte te maken. Zo werd er bij-
voorbeeld gevraagd om binnen de termijn van 4 tot 27 oktober 
alle plannen op te maken.

Voor N-VA Lommel was het meteen duidelijk dat hier iets niet 
pluis was, omdat men in dit lastenboek zelfs vergeten was de fei-
telijke plaats van de activiteit te vermelden, waardoor een finan-
cieel plan, een inplantingsplan, een veiligheidsplan, afbakening 
van de site en dergelijke niet kon opgesteld worden. Toch had 
Muchos Eventos zich kenbaar gemaakt als kandidaat-organisa-
tor? Toen het verhaal helemaal dreigde te ontploffen, heeft men 
spontaan de termijn voor het indienen verlengd tot 7 november.

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat dit lastenboek 
werd opgesteld op maat van één onderneming waaraan de or-
ganisatie van het evenement eerder werd toegewezen. Dat vindt 
N-VA Lommel niet kunnen. Elke kandidaat-organisator moet 
een eerlijke kans krijgen.

De bedenking van Fons

“Gebruik nu gewoon het gezond verstand”
Als je op de gemeenteraad maandelijks in de stoel zit, moet je soms opletten dat je er niet uitvalt van 
verbazing. De huidige meerderheid heeft blijkbaar meer studiebureaus nodig dan eigen personeel.  
Bijna elk punt over verkeer, mobiliteit of ruimtelijke ordening gaat over onderzoek van externe  
experten die we als Lommelaar zwaar moeten betalen.

Het leger advocaten, ingenieurs of architecten dat we moeten inhuren om onze zaken op Lommels grondgebied te regelen, 
blijft maar groeien. Het is de ene studie na de andere. En vaak laten de aangedragen oplossingen 
te wensen over. Neem nu de Kerkstraat. Na alle aanpassingen kan je er met de auto niet fatsoenlijk 
rijden en ook voor de wandelaars en winkeliers is er nog veel hinder. Alleen een duidelijke keuze kan 
een echte oplossing bieden. Je kan nooit iedereen tevreden stellen, maar op deze manier is uiteindelijk 
niemand content.

Het is bijvoorbeeld wel een mooie Kerkstraat, maar je kan er niet fatsoenlijk rijden met de auto en je 
kan er niet fatsoenlijk wandelen of winkelen. Is dat hetgeen er uiteindelijk bereikt wordt met al die 
dure studies? We zullen dat toch eens dringend moeten herbekijken.  Fons Hamblok,  

Gemeenteraadslid

  Elke kandidaat-organisator moet een eerlijke kans krijgen 
om een evenement in Lommel te organiseren.

WK voetbal 2018 
nu al verkocht?

 Karel Wieërs  
Fractieleider 
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De vraag van 1,6 miljoen
Op de gemeenteraad van juni stond de vaststelling 
van de stadsrekening 2016 op de agenda. Dit is de 
eindafrekening van alle financiële zaken van één 
jaar. “Ik schrok toen bleek dat dit bedrag volgens de 
gepresenteerde rekening maar liefst  1 600 356 euro 
hoger was dan verwacht”, zegt gemeenteraadslid Johan 
Bosmans. De toename kon niet meteen toegelicht 
worden. Dat hield het stadsbestuur echter niet tegen om 
de jaarrekening, meerderheid tegen oppositie, goed te 
keuren. Onze fractie onthield zich bij deze stemming.

Op onze vraag naar uitleg over deze 1,6 miljoen kregen we als 
oppositie toen een tijdelijke drogreden op de mouw gespeld om 
toch maar meteen op de gemeenteraad te kunnen stemmen en 
het punt af te handelen. Later blijkt de uitleg van de schepen fout 
te zijn. Dit werd nooit meer rechtgezet.

Drie maanden na de feiten vindt de betrokken schepen het niet 
meer nodig om de wettelijk verplichte uitleg over dit bedrag te 
agenderen als punt op de komende gemeenteraad. Dit vinden 
wij respectloos ten opzichte van de oppositie. Maar erger, ook 

de Lommelaar verdient beter. N-VA Lommel kijkt dit allemaal 
zorgvuldig na in het belang van de belastinggelden van de 
burger van Lommel. Zuinige financiën 
zijn van levensbelang voor een gezond 
stedelijk beleid, ook als je in een stad 
woont waar veel geld binnenkomt!

Op zondag 22 oktober was er een aperitiefgesprek met de federaal minister van Binnenlandse Zaken en 
Veiligheid Jan Jambon. N-VA Lommel kan hiermee terugblikken op een geslaagde samenkomst in Den 
Bonten Oss. Het was er gezellig, we hoorden een boeiende en interessante toespraak over de binnenlandse 
veiligheidsproblematiek en sloten af met een leuke receptie.

N-VA Lommel heeft, onder meer via Kamerlid Peter Luykx, goede contacten op het nationale niveau.  
De N-VA speelde deze legislatuur dan ook een grote rol bij het binnenhalen van financiële subsidies  
voor projecten in Lommel. Het zwembad, het crematorium, de grote wegenwerken of de jeugdhuizen  
voor vakanties voor personen met een handicap… Het zijn allemaal projecten waar N-VA bovenlokaal  
een rol in speelde.

Met u als ruggensteun willen we met N-VA Lommel het beleid voor een veelbelovende toekomst blijven 
uitzetten. We willen de rechtstreekse lijn naar de Vlaamse en federale regering maximaal benutten voor 
Lommel. Dat kunnen we nog meer doen vanuit het schepencollege na 2018. Daar beslist u als kiezer 
volgend jaar op 14 oktober over.

Het is dringend tijd geworden voor verandering in Lommel. Een verandering die werkt!

  Er dient zorgvuldiger omgegaan te worden met het belastinggeld van 
onze inwoners. N-VA Lommel blijft voor u een oogje in het zeil houden.

 Peter Luykx  
Gemeenteraadslid, federaal 
volksvertegenwoordiger 

Jan Jambon was 
op bezoek in 
Lommel

  Johan Bosmans 
Gemeenteraadslid



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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