Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

J a a r g a n g 11 • N r.1 - f e b r u a r i 2 0 14

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.

Een jaar van verandering
Beste Lommelaar,
Namens het N-VA-bestuur wens ik u een gezond
en aangenaam 2014 toe. Maar ik wens u ook een
jaar van verandering toe. Ook onze Lommelse afdeling leeft reeds toe naar 25 mei, de dag waarop
u kiest voor het Vlaams, federaal en Europees
parlement.
Onze aanwezigheid in Lommel gaat niet onopgemerkt voorbij. Dat bewijst u dagelijks door ons te
contacteren en door aan te sluiten bij onze partij.
Ons ledenaantal steeg de afgelopen weken explosief. Het mag duidelijk zijn dat de Lommelaar
inziet dat verandering van sociaal-economische
koers hoognodig is.

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

Verandering stellen we ook vast in de gemeenteraad. De Lommelse N-VA-fractie zit niet stil. Met
de regelmaat van de klok presenteert zij uitgewerkte voorstellen
op de gemeenteraad
en legt zij de krappe
meerderheid het vuur
aan de schenen.
V.U.: Kris Vanden Boer, Keizer Karelstraat 36, 3920 Lommel

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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

n De heer

LOMMEL

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

Voor een persoonlijk
gesprek met onze
gemeenteraadsleden
mag u ons steeds contacteren. Wij leggen u
graag onze standpunten uit.

Kris Vanden Boer
Voorzitter N-VA Lommel

De Korrel van Lommel

Opcentiemen gaan de hoogte in
Nog voor de gemeenteraad ingelicht
werd, deelde het stadsbestuur mee
dat Lommel de belastingen verhoogt.
Nadat de opcentiemen tussen 2001
en 2013 op 1 150 gehouden werden,
stijgen ze vanaf dit jaar tot 1 300.
De Lommelaar betaalt vanaf 2014
jaarlijks circa 1,2 miljoen euro extra
belastingen aan de stad.
De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn een belasting die
elke eigenaar betaalt bovenop de Vlaamse onroerende voorheffing
van 2,5 procent. In Lommel betaalt hij vanaf dit jaar 1 300 opcentiemen aan de stad. Dat komt neer op 325 euro per jaar.
Volgens fractieleider Peter Luykx verschuilt het stadsbestuur zich bij
deze belastingstijging achter het Limburgs gemiddelde van 1 345
opcentiemen. “Maar die vergelijking geeft een vertekend beeld. Je
moet appelen niet met peren vergelijken. Lommel is een verstedelijkte
plattelandsgemeente zoals bijvoorbeeld Mol, waar de opcentiemen
1.200 bedragen of Lier, dat ongeveer evenveel inwoners telt en waar de
opcentiemen 1 250 bedragen.”
Welk bedrag betaalt de Lommelaar de komende jaren extra aan de Stad Lommel?
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Opbrengst uit opcentiemen
€ 9 570 000
€ 10 775 500
€ 10 985 123
€ 11 163 000
€ 11 377 150
€ 11 595 228

Meeropbrengst door verhoging
€ 1 104 231
€ 1 243 327
€ 1 267 514
€ 1 288 038
€ 1 312 748
€ 1 337 911

Economische perspectieven: lezing met Johan Van Overtveldt
Johan Van Overtveldt ruilde onlangs het hoofdredacteurschap bij het magazine Trends in voor de
N-VA. Hij staat bekend om zijn snedige en rake analyses in columns en in radio- en televisieprogramma’s. Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze actuele spreekavond. In zijn uiteenzetting
staat onze gastspreker stil bij de economische perspectieven en uitdagingen van ons land.
Info en inschrijvingen: stefan.kuppens@n-va.be. Deelname: gratis.

www.n-va.be/lommel

Woensdag
26 maart 2014
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Raadhuis
Lommel
Marktplein

Asbest in WICO-gebouwen : verkiezingsstunt kost bijna 200.000 euro
Op de vooravond van de verkiezingen
kondigde de burgemeester fier aan
de voormalige nonnenschool WICO
Sint-Jozef in de Kloosterstraat gekocht
te hebben. De aankoop van de site ter
waarde van 1,625 miljoen euro werd
zonder goedkeuring van de N-VAfractie gestemd op de gemeenteraad
van 23 oktober 2012. De notariële akte
werd verleden op 11 januari 2013.
Het stadsbestuur kocht een kat in een
Om haar verkiezingsbelofte waar te
zak.
– Karel Wieërs, gemeenteraadslid
maken kon de stad bij de ondertekening geen kant meer op en moest
in-een-zak-voorwaarde ondertekenen.
zij kopen onder de voorwaarde dat
De verwachte asbestrekening van zo’n
‘de verkoper geen garantie geeft voor
40 000 euro werd met minstens
de aanwezigheid van asbest in het ver153 000 euro aan extra opruimkochte goed’.
kosten aangedikt. Een sp.a-verkiezingsstunt die u dus 193 000 euro
Uitgezonderd Stad Lommel zou geen
kost! Voldoende middelen om het
enkele Lommelaar een dergelijke kat-

Burgemeesterhuis zonder personeelskost - de conciërge blijft in dienst van
de stad Lommel - gedurende meer
dan tien jaar open te houden.

De verenigingen kunnen kiezen uit
karweien zoals het plakken van
adressenlabels voor de Jeugddienst,
brieven posten, een maand de vestiaire van CC De Adelberg bemannen
of het podium van het wielercriterium opbouwen.

zijn toegenomen en door de crisis zijn
sponsors minder gul. Je moet al creatief uit de hoek komen om jaarbudget
en boeiende activiteiten op elkaar af
te stemmen. Deze vrijwilligers vragen
om stedelijke diensten uit voeren, is in
feite een besparingsmaatregel.”

Fractieleider Peter Luykx kant zich

Peter Luykx

Vrijwilligers vragen om werk
van stedelijke diensten te doen,
kan niet voor ons. – Peter Luykx,
gemeenteraadslid
tegen een extra maatregel die de druk
op het verenigingsleven verhoogt.
“De bestuursploegen maken moeilijke
tijden door. Administratieve taken

Deze ingreep verkopen als ‘het
leveren van een bewijs van gemeenschapszin’ is een belediging voor het
vrijwilligerswerk dat het hele jaar
door geleverd wordt. Dat is altijd ten
dienste van de Lommelse gemeenschap. Hun activiteiten zorgen er voor
dat Lommel het hele jaar door leeft, en
niet enkel tijdens ‘Lommel Leeft’.

lommel@n-va.be

verdachte personen of handelingen die
werden vastgesteld in de buurt. De politie evalueert die inlichtingen en brengt
zo nodig de aangesloten BIN-leden
hiervan op de hoogte. Op die wijze
kunnen misdrijven beter voorkomen en
bestreden worden.
Tijdens de gemeenteraad van januari
vroeg Johan Bosmans het stadsbestuur
dan ook dit initiatief te onderzoeken en
om de bevolking te overtuigen van de
meerwaarde van buurtinformatienetwerken. De voordelen zijn legio: BIN’s
verhogen immers het veiligheidsgevoel en bevorderen de sociale controle.
Verder kunnen zij een nuttig doorgeefluik betekenen bij brandpreventie en
in gevallen van CO-intoxicatie. Tot slot

Peter Luykx schrijft open brief aan
burgemeester
Het Belang van Limburg meldde onlangs dat burgemeester Vanvelthoven
een open brief stuurde naar de NMBS
met de oproep om de treinaansluiting
voor pendelende streekgenoten in
Herentals vlotter te doen verlopen.
N-VA-Kamerlid Peter Luykx deelt zijn
bekommernis, maar adviseert zijn
collega om een open brief te richten
tot de regering-Di Rupo. Vanvelthoven
is lid van een Vlaamse minderheid in
deze regering die met de Franstalige
ministers Labille en Wathelet Limburg
alle prioriteit op vlak van spoorwegen

ontzegt.
“Twee maanden geleden werd het
Meerjareninvesteringsplan 2013-2025
van de NMBS goedgekeurd. Sp.a, en
bij uitbreiding alle Vlaamse partijen,
hebben de trein gemist om toen in de
bres te springen voor meer investeringen op het Limburgse treinnetwerk.”

Peter Luykx op 3de plaats voor de Kamer

N-VA
Lommel
in beeld

Met een verkwikkende natuurwandeling door de Sahara zette
N-VA Lommel 2014 sportief in. De wandelaars die de eindmeet
haalden werden beloond met een nieuwjaarsreceptie.

Lommel kent vandaag twee zogenaamde BIN’s : het Project Save, een
industrie-informatienetwerk voor de
Lommelse bedrijven, en het recent
boven het doopvont gehouden Project
WIN, een winkelinformatienetwerk
voor de handelaars van onze stad.
Handelaars en bedrijven hebben dus
reeds hun BIN. Maar ook buurtinformatienetwerken die de gewone burger
nauwer betrekken bij de preventie
van criminaliteit zijn volgens de N-VA
perfect levensvatbaar.
Een BIN of buurtinformatienetwerk is
een samenwerkingsverband tussen burgers, lokale ondernemingen en de lokale
politie. Burgers of handelaars melden
aan de lokale politie informatie over

Stad legt extra druk op verenigingsleven
In ruil voor werkingssubsidies
vraagt het stadsbestuur voortaan
een tegenprestatie van de Lommelse
verenigingen. Deze moeten zich éénmaal per jaar ten dienste stellen van
de Lommelse gemeenschap. Zoniet
draait de stad de subsidiekraan
dicht.

Veiligheid: breid buurtinformatienetwerk uit
met burgerinitiatief

Onze afdeling ontving op haar kerstbrunch in Zaal
Loxia ruim 270 ontbijters. Onze gasten genoten van een
gevarieerd buffet met als uitsmijter zelfgemaakte cakes.

Lommels volksvertegenwoordiger Peter
Luykx (49) staat op de 3de plaats van
de N-VA-lijst voor de Kamer. Hij zetelt
reeds sinds 2007 in het federaal parlement. In deze legislatuur is hij lid van de
Commissie Bedrijfsleven en ondervoorzitter van de Commissie Buitenlandse
Betrekkingen. Daarin volgde hij onder
meer de Arabische revolutie, CentraalAfrika, de diplomatieke beweging en de
rol van ons land in de conflictbestrijding
in het buitenland op.

www.n-va.be/lommel

Maar hij verdedigde ook zijn wetsvoorstel dat de Orde van Architecten
hervormt. Luykx brak een lans voor het
ondernemerschap en de bouwsector
in het bijzonder. Zijn resolutie over de
IJzeren Rijn-onderhandelingen werd
door meerderheid en oppositie goedgekeurd in het parlement. Omwille van
zijn vele tussenkomsten in dit dossier
kreeg hij de bijnaam ‘IJzeren Peer’.

dragen zij bij tot meer solidariteit en betrokkenheid van de burger, iets wat ons
stadsbestuur toch hoog in het vaandel
draagt.

BIN’s dragen bij tot meer
solidariteit en betrokkenheid.
– Johan Bosmans,
gemeenteraadslid

Centrummanager
over de grens
De nieuwe centrummanager, Paul
Kooij, zal vanuit Nederlands-Limburg
het Lommelse handelscentrum de
volgende 30 maanden besturen. De
heer Kooij was voorheen centrummanager in Sittard-Geleen, maar
zijn contract werd daar niet verlengd
omdat men niet onverdeeld gelukkig
was over zijn werk. Geen van de twee
volwaardige Lommelse kandidaten
werd weerhouden. Dat verwonderde
de N-VA ten zeerste.

