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LOMMEL De Korrel van Lommel
Kris Vanden
Boer nieuwe
secretaris
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KRIS VANDEN BOER
Secretaris
N-VA Lommel

Kris Vanden Boer
vervangt Bart
Kuppens als
secretaris van N-VA Lommel. In het
dagelijkse leven is Kris (37 jaar)
zelfstandig verzekeringsagent bij KBC.
Daarnaast organiseert hij
bedrijfsfeesten bij Surf & Fun op De
Vossemeren. Begin 2011 werd hij
bestuurslid van N-VA Lommel. Hij is
ook eerste opvolger in de
gemeenteraad.

V.U.: Gert Poets - Onderwijsstraat 24 - 3920 Lommel - lommel@n-va.be

De Lommelse N-VA bedankt Bart voor
alle inspanningen die hij heeft geleverd
voor onze partij. Naast bestuurslid van
het eerste uur was hij actief binnen het
autonoom gemeentebedrijf Sport &
Recreatie.

Restauratiepremie voor
Sint-Pietersbandenkerk
Vlaams minister voor Onroerend
Erfgoed Geert Bourgeois maakt ruim
1,2 miljoen euro vrij voor de restauratie
van de Lommelse Sint-Pietersbandenkerk. Peter Luykx, fractieleider voor
N-VA Lommel, is blij met deze steun:
“Met de toegekende premie van de
Vlaamse regering kan de restauratie
van het interieur van start gaan. Na de
subsidies voor de
restauratie van de
Leyssensmolen op
Kattenbos is met deze
premie opnieuw een
stukje Lommels erfgoed
bewaard voor de
toekomst.”

www.n-va.be/lommel

N-VA ENIGE PARTIJ MET WINST IN LOMMEL
Beste Lommelaar,
Namens het bestuur van N-VA Lommel wens ik u een voorspoedig en gezond
2013 toe. Dat geldt in het bijzonder ook voor onze stad. Een falend
mobiliteitsbeleid – met een chaotische start voor de Stadslaan als gevolg – en de
toegenomen leegstand hebben Lommel in het hart getroffen.
In het belang van elke Lommelaar hopen we dat de krappe meerderheid van
sp.a en Open Vld voldoende bescheidenheid toont en de fouten uit het
verleden durft recht te zetten. De verkiezingsuitslag van 14 oktober is geen
bevestiging van goed beleid.
Met 17,2 % is de N-VA de enige Lommelse partij die in zetels
vooruitgang heeft geboekt. Een krachtig signaal en goed voor
zes gemotiveerde gemeenteraadsleden. Maar op
verkiezingsavond werd de morele winnaar niet eens
geconsulteerd. Sp.a en Open Vld, beiden in een neerwaartse
spiraal sinds 2000, doen onverstoord verder. De N-VA
belichaamt meer dan ooit de verandering die ook in
Lommel aan kracht wint.

N-VA LOMMEL
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De kracht van

GERT POETS
Voorzitter
N-VA Lommel
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MAAK KENNIS MET ONZE GEMEENTERAADSLEDEN
brievenbussen in de trappenhal van
ons woonblok!

Op 2 januari legde de N-VA-fractie de eed af in het Huis
van de Stad. V.l.n.r. : Johan Bosmans, Valérie van Gastel,
Fons Hamblok, Karel Wieërs, Leen Kwanten en Peter Luykx.

Verandering
door Chel Driesen
14 oktober 2012 lijkt
alweer zo lang
geleden. De
bolletjeskermis is
voorbij: de
afschuwelijke kleurenchaos is uit
het straatbeeld verdwenen en de
mensen doen weer normaal.
Geen volslagen onbekenden meer die
je een paar maanden geleden nog
verzekerden dat ze altijd je beste
vriend al waren! Niemand meer die je
op de rommel- of woensdagmarkt
hoopvol een kaartje met sterk

gefotoshopt portret in je handen tracht
te moffelen! En als je de hagiografieën
op de achterkant ervan geloofde, moet
onze stad toch wel één grote
verzameling van unieke,
supergetalenteerde quasi-genieën zijn.
Geen partijen meer die ijveren voor
meer en betere parkeerplaatsen,
terwijl ze intussen met hun beletterde
en beplakte bestelauto’s dagenlang
strategische parkeerplekken
blokkeerden! Geen brievenbussen
meer die zo vol zaten dat menige
wanhopige postbode aan een acute
depressie ten prooi viel! Men
signaleerde mij zelfs dat er eentje zat
te snikken op de vloer voor de

Ook wij waren niet vrij van zonde.
Maar wij gingen wel de verkiezingen
in met de slogan ‘De kracht van
verandering’. En is er iets veranderd?
Op het eerste zicht niet zoveel, lijkt
het. De burgemeester blijft dezelfde
persoon en de verdeling van de
intens begeerde schepenzetels ziet er
voor de ‘Lijst van de Burgemeester’ sorry, die heet nu ineens weer sp.a en de gehalveerde Open Vld identiek
uit aan die van voor de verkiezingen.
Wat zouden die ‘Open Vld’ers’ toch
doen om zo vertroeteld te worden?
Maar in de Lommelse gemeenteraad
zit de N-VA momenteel met zijn
zessen! En die zes mandatarissen
zitten er niet om hun broek te
verslijten. Het zijn stuk voor stuk
mensen die er oprecht trots op zijn
dat zij hun stadsgenoten mogen
vertegenwoordigen. Hun
aanwezigheid in de raad zal
constructief maar vinnig zijn. Ook
vanuit de oppositie kun je klemtonen
leggen die de kracht van verandering
illustreren.

Aangekondigde projecten blijven dode letter
De nieuwe tennishal, het zwembad en de manege - drie
sportprojecten die tot vervelens toe aangekondigd
werden door de stad - komen er voorlopig niet.
De aankondiging van een nieuw aanvankelijk zelfs Olympisch(!) bad, dateert van 2006. De
hooggegrepen plannen voor de
beloofde nieuwbouw ruimen dus
plaats voor renovatiewerken. een
nieuw zwembad komt er voor 2014 zeker niet. Het
huidige vertoont intussen ernstige gebreken.
Herstellingswerken dringen zich op voordat de
vergunning verloopt in 2014. Zo niet dreigt een tijdelijke
sluiting. Lommel kan niet zonder een eigen zwembad.
Dat bewijst het veelvuldig gebruik door de zwemclub,
scholen en recreanten. De geschiedenis mag zich niet
herhalen. Bij eerdere herstelwerken bleef het zwembad
2,5 jaar gesloten.

lommel@n-va.be

De voorbije jaren werden nieuwe
tennisterreinen en kantine
beloofd. Het project Tennishal
Centrum werd groots opgevat,
maar viel te duur uit voor zowel
de club als de stad. Wel werd
bijna 200 000 euro ereloon
uitbetaald. De Lommelse tennisser moet het stellen met
de verwaarloosde en verouderde infrastructuur totdat een
financieel haalbaar project klaar is.
Tot slot lijkt de hoop op een paardenmanege helemaal
opgeborgen. Net zoals
zwembad en tennisterreinen,
vaak aangekondigd, en
opgenomen in het masterplan
Park De Soeverein, lezen we
hier geen letter meer over in de
beleidsnota.

Krappe meerderheid bestuurt Lommel
Een blik achter de schermen van de Lommelse gemeenteraad. Wat verandert er in 2013?
Lijst van de Burgemeester herdoopt in sp.a

Schijnkandidaten (2)

Niet de sp.a nam deel aan de verkiezingen, wel de ‘Lijst
van de Burgemeester’. De partij wilde nieuwe,
onafhankelijke kandidaten strikken. Geen socialisten,
maar supporters van de burgemeester. Deze laatste kon
zo maximaal zijn persoonlijke populariteit uitspelen.
Op 2 januari liet ‘de lijst van de burgemeester’ haar
gewaad vallen en doopte zichzelf om tot sp.a. Zonder
echte stemmen leidt de sp.a de stad. Waren alle
kandidaten vooraf op de hoogte van deze geplande
naamsverandering? Afwachten tot 2018…

Bij de verkiezing van de OCMW-raadsleden hadden
CD&V en N-VA hun resterende stemmen samengelegd
voor een gedeeld mandaat. Paniek bij de krappe
meerderheid! Door oude krokodillen van de sp.a voor
te dragen kon dit vermeden worden. Dankzij hun
anciënniteit genieten zij voorrang op de nieuwelingen
van de N-VA. Op zich is dat correct. Maar… deze oude
krokodillen staan hun zitje op hun beurt af aan hun
opvolgers… nieuwe sp.a-kandidaten zonder anciënniteit!

College burgemeester en schepenen verdwijnt

Schijnkandidaten
De tweede kandidaat op de Lijst van de Burgemeester
werd ook effectief verkozen vanop deze belangrijke
plaats. We citeren Peter Vanvelthoven in Het Belang
van Limburg: “Voor An is het de eerste keer dat ze bij
verkiezingen op een lijst staat. Met haar tweede plaats
symboliseert ze dan ook de vernieuwing en de
verandering waarvoor Lijst Burgemeester vandaag
staat.”
Tot zover dus de vernieuwing en de verandering, want
zij gaat niet zetelen. Iedereen die haar een stem gaf,
blijft bedrogen achter. Waarom? Het bevriende
advocatenkantoor van de stad – de associatie Van den
Brande, Vanden Boer & Janssen (en vroeger ook
Vanvelthoven) - waar ook Mr. An Vanden Boer werkt,
zou indien zij zetelt niet langer de vele juridische
dossiers van de stad mogen uitvoeren. En zeg nu zelf,
wat is het belangrijkste?

Als enige Vlaamse gemeente installeert Lommel een
‘bestuurscollege’. De afdelingshoofden worden
afgeschaft, leidinggevende ambtenaren en experts
komen in de plaats. Zo wil men ‘sneller en efficiënter’
besturen. Was dat dan vroeger niet het geval? De N-VA
geeft dit experiment het voordeel van de twijfel maar
stelt zich de vraag ‘wie nu wie bestuurt’. De politieke
krappe meerderheid of de deskundigen en experts?
Wie zijn dat trouwens: hoe worden zij geselecteerd en
aangesteld?
Federaal volksvertegenwoordiger
Peter Luykx (48) is opnieuw
fractieleider voor N-VA Lommel. In
het gemeentelijk halfrond
verwelkomt hij vijf nieuwe collega’s.

Wist u dat …
… Open Vld het Vlaams Belang overtuigde om in Lommel toch een lijst in te dienen?
Enige inzet: concurrentie bieden voor de N-VA. Zo moet het ongeveer gegaan zijn…
Veronique Caerts : “Hallo, ben ik
bij Vlaams Belang Lommel ?
VB : “Zeker !”
Veronique Caerts : “Oef, jullie
bestaan nog…”
VB : “Ja, we zijn met z’n drieën…”
Veronique: “Mooi ! Al plannen
voor de lijst?”
VB : “Euh…”

www.n-va.be/lommel

3 dagen later …

14 oktober, 22 uur ’s avonds

VB : “Mannen, Veronique opnieuw.
Doen we nu mee?
Veronique: “Allez, alsjeblief: ’t is
belangrijk en jullie kunnen ons echt
helpen…”
VB : “Maar vindt Patrick Dewael
dat goed? En het cordon uit 1992
dan?”
Veronique : “Och, hij snapt wel dat
ik schepen wil blijven. Al was het
maar om stemmen af te pakken van
de N-VA.”

Veronique : “Mannen, superfel
bedankt hé!”
VB : “Tja, wel maar 4 procent,
we …”
Veronique : “Och, kop op, goed
gedaan. ’t Was nipt maar we hebben
het gehaald. Zonder jullie was het
ons nooit gelukt!”

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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