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De Korrel van Lommel
V.U. Gert Poets
Onderwijsstraat 24
3920 Lommel

Een klare kijk
op energie
N-VA Lommel organiseerde op 19 september
een geslaagde thema-avond in het Lommelse
Raadhuis. Kamerlid en energiespecialist Bert
Wollants lichtte voor een talrijk publiek het
huidige energiebeleid toe. Opvallende vaststelling: voor onze stroom betalen we eigenlijk niet zoveel, het zijn allerlei toeslagen die
onze factuur de hoogte injagen. Om onze
energievoorziening te verzekeren pleitte hij
voor de optimalisering van de reeds beschikbare bronnen. Een mix van warmtekrachtkoppeling, zonne-, bio-, hydro- en
windenergie is daarbij vereist. Tot slot gaf Bert
Wollants mee dat de sluiting van de kerncentrales niet voor morgen kan zijn. Daarvoor
moeten eerst de alternatieve energievormen
verder ontwikkeld worden.
De brochure Een klare kijk op energie is
verkrijgbaar voor 1 euro. Bestellen kan via
lommel@n-va.be.

EINDEJAARSTIP

N-VA-ideeën vinden hun weg in Lommel
Beste lezer,
Er is in Lommel iets vreemds aan de hand. Dat de meerderheid graag uitpakt met
eigen realisaties en met veel tromgeroffel grootschalige projecten aankondigt, kan ik
nog begrijpen. Maar dat het Lommelse stadsbestuur ideeën van de oppositie eerst
wegwuift en maanden later toch de hand aan de ploeg slaat, gaat een brug te ver.
Het monopolie op goede initiatieven behoort niet exclusief tot de sp.a. Doorheen de
jaren heeft de meerderheid anders goed geluisterd naar de N-VA. Ik reik u enkele
voorbeelden aan:
• Een defibrilator, eerst ‘onnodig en moeilijk in de bediening’, hangt er toch.
• Ons voorstel voor een stadstroubadour werd met een stadsdichter - dit jaar een tekenaar- anders ingekleurd.
• De Fit-o-meter kreeg, een jaar nadat onze fractie de verlichting en boomwortels
aankaartte, een opknapbeurt.
• De N-VA-studie over congrestoerisme werd al snel afgedaan als ‘niets nieuws
onder de zon’ en ‘in planning voor 2012’.
De oppositie krediet ontzeggen voor haar constructieve voorstellen is onderdeel van
het politieke spel in Lommel. Onze fractie laat het niet aan haar hart komen en zet
zich ook in het belangrijke jaar 2012 verder in voor de Lommelaar.
Namens het voltallig bestuur van N-VA Lommel wens ik u alvast
een aangename en ontspannende eindejaarsperiode toe, en een
voorspoedig en gezond 2012!
Gert Poets
Voorzitter N-VA Lommel

Dit was N-VA Lommel in 2011
N-VA Lommel op teambuilding
in De Vossemeren…
Op zoek naar een origineel nieuwjaarsgeschenk? Doe uzelf of een familielid een
lidkaart van de N-VA cadeau. Het N-VA-lidmaatschap biedt u in 2012 een jaar lang niets
dan voordelen aan. Als lid ontvangt u 10 keer
per jaar het Nieuw-Vlaams Magazine en krijgt
u toegang tot afdelingsactiviteiten, leden- en
partijcongressen. Lid worden kan voor 12,50
euro per jaar. Bent u jonger dan 30 jaar, dan betaalt u slechts 5 euro. Familieleden sluiten zich
aan voor 2,5 euro. Voor meer inlichtingen,
contacteer ons via lommel@n-va.be.

… en op bezoek in het Huis van de Stad.

Lid in de kijker:
Rina Alen
Ik ben geboren en getogen in Lommel, gehuwd en heb twee zonen
en evenveel kleindochters. Als project-secretaresse werk in ik Mol
voor VDL-KTI, een internationaal metaalverwerkend bedrijf dat
hoofdzakelijk klanten heeft in de olie- en petrochemische sector.
Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met de kleindochters. Daarnaast doe ik actief aan hondensport en vertoef ik graag bij LKOC,
het Lommelse trainingcentrum voor Duitse herders.

RINA ALE
N
Nieuw best
uurslid N-V
A Lommel

Binnen N-VA Lommel gaat mijn interesse vooral uit naar sociaaleconomische
thema’s. De welzijnssector, jongeren en senioren, maar ook migratie, zijn de thema’s die ik opvolg. Met de
N-VA wil ik streven naar een opener sociaal beleid in onze stad waarin alle bevolkingsgroepen zich optimaal
kunnen ontplooien.

Fons Hamblok bezorgd om nieuw stedelijk zwembad
Bij zijn aantreden beloofde de voorzitter van het AGB
geen politieke spelletjes te spelen. Maar toch is het
zover. Mijn voorstel om enkele nieuwe zwembaden
te bezichtigen werd positief onthaald door de schepen en de directie van het AGB. Het werd dus
een excursie, maar dan wel zonder leden van de
oppositie. Van politieke spelletjes gesproken.
Blijkbaar is kennis op het veld van ondergeschikt
belang. Wat baten dure analyses van studiebureaus indien je enkel weet dat een zwembad
gevuld is met water?

Bovendien kan ik, als hoofdcoach van de Lommelse
zwemclub, ruim 40 jaar ervaring in het milieu voorleggen. Mijn raad voor het stadsbestuur: analyseer
een mogelijke samenwerking tussen privé en overheid (PPS) grondig en kritisch. In het
PPS-zwembad van Overpelt stapelen de
constructieproblemen zich immers nu al
op. En in Maaseik is de toegangsprijs op
een jaar tijd verdubbeld voor de recreant.
Fons Hamblok

N-VA Lommel gaat voor uitbreiding congrestoerisme
Voor Lommel zijn er meerdere positieve gevolgen
aan een toename van het congres-of zakentoerisme.
Volgens Peter Luykx haalt onze stad enkel voordeel
uit de uitbreiding van het huidige aanbod: “Als stad
in volle ontwikkeling – met de ontplooiing van Kristalpark III en innovatieve energieprojecten – moeten
volgens onze partij ook de faciliteiten van het zakentoerisme mee evolueren.”
U kan het integrale N-VA- dossier
raadplegen op de openingspagina van
www.n-va.be/lommel.

Lommel beschikt als toeristische trekpleister – en met
de aanwezigheid van De Soeverein en Vossemeren over voldoende troeven om uit te groeien tot een succesvolle congresstad. Een uitbreiding van het aantal
logies is mogelijk door extra hotelvoorziening op te
nemen in het Masterplan Park De Soeverein. Een
tweede vereiste is de oprichting van een Congres-cel
die vertegenwoordigers van Toerisme Lommel, het
stadsbestuur en Toerisme Vlaanderen samenbrengt.
Door aansluiting te zoeken bij het Belgium Convention Bureau en met de aanstelling van een professionele conferentieorganisator kan Lommel zich
nadrukkelijk op de congreskaart zetten.
• 1,1 miljoen toeristische overnachtingen
• ruim 35.000 zakelijke overnachtingen
• gunstige ligging / groot afzetgebied
• benutting Soeverein
• positief voor stadsimago
• boost voor middenstand & horeca
• tewerkstelling
• focus op incentives-toerisme

Sprokkels uit de gemeenteraad
Theo Stelten

WINTERSEIZOEN
Op verzoek van Theo Stelten kreeg onze fractie inzage
in het winterplan van de Stad Lommel. Op Maatheide
ligt 500 ton strooizout opgeslagen, via de provincie kan
Lommel rekenen op 120 ton. Opgelet: de Lommelaar
wordt gevraagd om de stoep voor eigen deur sneeuwen ijsvrij te houden. Senioren kunnen voor deze taak
hulp inschakelen via PWA-cheques. Elk Lommels
gezin kan tot 13 januari 2012 5 kg strooizout afhalen
bij Stadswerken op Maatheide of bij de plastiekcontainer.
DIERENASIEL LOMMEL
Lommel trekt 180 000 euro uit voor een nieuw dierenasiel. Dat komt er in 2012 op Maatheide. De totale kostprijs ligt iets boven het miljoen euro. N-VA Lommel
benadrukt dat de stad en de provincie de vrijwilligers
van het huidige noodasiel op de oude werf nog meer
moet ondersteunen. “Op de opendeurdag werd duidelijk dat de aanwezige middelen niet volstaan om aan
alle hygiënische voorschriften te voldoen”, besluit
raadslid Theo Stelten.

Peter Luykx

OPROEP: ONDERDAK VOOR CARNAVALWAGENS
De plaatselijke carnavalsverenigingen hebben in Lommel geen
plaats meer om aan
hun praalwagens te
werken. Tijdens de
gemeenteraadszitting
erkende het stadsbestuur op vraag van de
N-VA dat de zoektocht naar een locatie nog geen oplossing heeft opgeleverd. Stadsgenoten die een ruimte ter beschikking
willen stellen voor decorbouwers van toneel-en carnavalsverenigingen kunnen hun tips doorgeven via
lommel@n-va.be.
RENOVATIE MOLEN KATTENBOS VAN START
De molen op Kattenbos krijgt een serieuze opknapbeurt
en verhuist na de werken naar Katterij Dijksken. Peter
Luykx is tevreden dat het herkenningspunt op
Kattenbos kan blijven: “De molen is sinds 2001
beschermd als monument maar was al geruime tijd in
verval geraakt. Dankzij de restauratiepremie van
500 000 euro die Vlaams minister Geert Bourgeois heeft
vrijgemaakt,
kan de restauratie van
de Leyssensmolen eindelijk van start
gaan.”

OP DE LANGE BAAN
De aanleg van fietssuggestiestroken op de straten van
de Stadslaan werd nog niet aangevat. Een strenge winter, nieuwe wegdeklaag en natte zomer hebben de planning verstoord. Peter Luykx vraagt zich af of deze
tijdelijke maatregel nog wel de moeite loont : “Na een
jaar van uitstel valt deze investering van 175 000 euro
moeilijk te verdedigen. Ook al wordt de lente van 2012
gehaald, de periode dat deze stroken in gebruik zullen
zijn, gaat van kort naar korter.”
Lees het jaaroverzicht van de Lommelse Stadslaan na
op www.n-va.be/lommel.

N-VA Lommel feliciteert … Andreas Pereira!
De 15-jarige zoon van bestuurslid Marcos Pereira trekt op 1 januari 2012 naar de Engelse voetbalclub Manchester
United. N-VA Lommel wenst hem van harte proficiat met deze uitzonderlijke transfer!

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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