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BESTE
LOMMELAAR,
Na het zomerreces gaat alles in de
politiek weer zijn gewone gangetje.
Voor onze mandatarissen in de
verschillende raden en AGB’s in
Lommel is het weer werken
geblazen. En werken, dat doen ze.
In de gemeente- en OCMW raad
zullen wij alles zéér alert blijven
opvolgen. Als het nodig is, zijn we de
luis in de pels van de meerderheid.
Daarnaast zullen wij het niet nalaten
om constructieve voorstellen te doen
die onze Lommelse samenleving ten
goede komen.
Dit hebben wij in het verleden ook
al gedaan maar het huidige stadsbestuur heeft het moeilijk om goede
ideeën en voorstellen van de oppositie te waarderen. Het is blijkbaar
makkelijker om in de pers te roepen
dat er geluisterd moet worden naar
de mensen dan dit in de praktijk te
brengen.
Noteer ten slotte alvast 18 november
in uw agenda. Peter Dedecker komt
dan naar De Vijf Linden in Kattenbos
om het Arco-debacle aan u uit te
leggen. Een aanrader, zeker als u één
van de betrokkenen bent.

Jan Geurts
Voorzitter N-VA Lommel

www.n-va.be/lommel

LOMMEL

De Korrel van Lommel

Wij(k) aan de beurt = betere
stedelijke dienstverlening?
De stad trekt sinds juni met haar
diensten naar de wijken. Op die
manier wil het stadsbestuur de administratieve (en fysieke) kloof met
de burger verkleinen. Heeserbergen
beet de spits af, de volgende weken
en maanden komen de andere
wijken van Lommel aan de beurt.
Dit project verdient een eerlijke
kans maar moet beoordeeld worden op haar doeltreffendheid. Dat
betekent: het moet een daadwerkelijke verbetering van de stedelijke
dienstverlening inhouden.
We stellen echter vast dat de onthaalbalie van elk wijkloket vooral dient
als doorgeefluik naar andere stadsdiensten. Bovendien is het aantal
aangeboden diensten vrij beperkt.
Wij vinden dat de Lommelaars meer
gebaat zijn met een permanente en
volwaardige dienstverlening.

Daarom stelde de N-VA op de
gemeenteraad van juni - bij wijze
van alternatief – voor om het Huis
van de Stad op twee vaste zaterdagvoormiddagen open te houden. Zo
worden ook de (veelal pendelende)
tweeverdieners voldoende bereikt.
Om tegemoet te komen aan de noden
van de minder mobiele Lommelaars
opperden we bovendien de mogelijkheid van een stadsbode. Die zou hen,
net zoals de postbode dat vroeger
deed, op eenvoudig verzoek administratief kunnen bijstaan.
Het stadsbestuur gaat
onze voorstellen
onderzoeken.
Wij zijn benieuwd.
Johan Bosmans
Gemeenteraadslid

De waarheid achter Arco en Dexia

Rolstoelpad moet Sahara
toegankelijker maken
N-VA Lommel wil een houten pad aanleggen in de Sahara
voor rolstoelgebruikers of mensen die minder goed te been
zijn. Zij kunnen door het mulle zand moeilijk tot aan de
centrale waterplas geraken.
Een houten pad laat hen toe met rolstoel of rollator tot aan een platform, met uitzicht op de
Sahara, te komen. Het pad zou bijvoorbeeld vanaf het fietspad kunnen vertrekken. Ons voorstel werd tijdens de vorige legislatuur door de meerderheid afgewezen als te duur. Nu er wel
geld beschikbaar is voor een losloopzone voor honden en een nieuwe uitkijktoren staat, zette
raadslid Peter Luykx dit punt opnieuw op de agenda.

Peter Luykx
N-VA-gemeenteraadslid
en Kamerlid

De plaatsing van een ecologisch ‘vlonderpad’ kost ca. 4 000 euro. Een platform met een houten beplanking kost 6 200 euro. Dat maakt samen 10 200 euro (excl. btw). Ter vergelijking: de
losloopzone voor honden kostte zo’n 15 000 euro. Het materiaal werd wel gesubsidieerd en de
plaatsing gebeurde door arbeiders van Winning in het kader van Bosland. Hierdoor werd de
totale kost herleid tot 5 300 euro. Als hetzelfde gebeurt voor het rolstoelpad, dan zou dit de
stad ca. 3 500 euro kosten.

Lommelaars vinden
extra hartmassagetoestel
wél belangrijk
Tijdens de herfstkoopjes stelde N-VA Lommel in het centrum het tekort aan hartritmetoestellen in onze stad aan de
kaak. De belangstelling van de voorbijgangers was groot.
Slechts twee defibrillatoren – één aan het politiekantoor
in het Dorp en één aan de Soeverein – is voor een stad als
Lommel te weinig.
Omdat het stadsbestuur geen interesse heeft om dit aanbod
verder uit te breiden, besliste N-VA Lommel dan maar om zelf zo’n toestel aan te kopen en ter beschikking te
stellen van de Lommelse gemeenschap. Daartoe kon u een vrijblijvende bijdrage leveren in onze N-VA spaarpotjes. En dat deed u héél gul. We haalden maar liefst 336,45 euro op, ofwel bijna de helft van de kostprijs van een
nieuw toestel. Daarmee toont de Lommelaar dat hij, in tegenstelling tot het stadsbestuur, een extra defibrillator
in Lommel wel belangrijk vindt. Waar komt het toestel te hangen, horen we u vragen? We houden u op de hoogte!

Stadslaan: onveilig en achterhaald?
De N-VA houdt vol dat de huidige (onveilige) stadslaan niet de oplossing is voor de verkeersproblematiek
in Lommel. Wij zijn trouwens niet de enigen die dat vinden. Het studiebureau dat het mobiliteitseffectenrapport opstelde, treedt ons bij.

‘Nieuw-Vlaamse Atleten’ halen 2 100 euro op
tijdens Levenloop
De inzet van de ‘Nieuw-Vlaamse Atleten’ tijdens Levensloop was goed voor
een totale som van 2 100 euro! De ploeg
overschreed hiermee het streefbedrag
van 1500 euro ruimschoots en scoorde zelfs beter dan de lopers van Stad Lommel.
De Torencross 2015 was de aanzet voor Levensloop. Dit evenement, georganiseerd door Janine Merkelbach, was niet
enkel op sportief vlak een succesverhaal. De enthousiaste lopers brachten 1 000 euro aan sponsorgeld in het laatje.
De ploeg lopers en wandelaars, samengesteld door teamkapitein Valérie van Gastel, evenaarde dit succes.
Aan alle deelnemers en sponsors: bedankt voor de rechtstreekse steun die N-VA Lommel namens jullie op deze
manier kon betuigen aan Levensloop 2015!

Heeft u recht op
verwarmingstoelage?

Zwembad heeft
‘olympisch’ prijskaartje

Mensen die het wat moeilijker hebben, kunnen genieten van
een tussenkomst in de betaling van de energiefactuur. Het
gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie, lamppetroleum (type c) of bulkpropaangas.

In 2000 beloofde de socialistische meerderheid een nieuw
zwembad met acht banen en olympische afmetingen:
50 x 25 meter. 15 jaar later komt de noodzakelijke nieuwe
infrastructuur er eindelijk. Die zou af moeten zijn vlak
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Enkele
kleine aanpassingen moeten we er evenwel bijnemen ...

VOOR WIE?

Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering kunnen een toelage
krijgen. Huishoudens met een jaarlijks belastbaar bruto-inkomen
lager dan 17 083,39 euro (verhoogd met 3 162,60 euro per persoon
ten laste) ook, net als personen die in collectieve schuldenregeling
zijn en genieten van een schuldbemiddeling.

HOE AANVRAGEN?

Binnen de 60 dagen na de levering dien je een
ingevuld aanvraagformulier in bij het Sociaal Huis,
samen met de benodigde bewijsstukken: een kopie
van de leveringsfactuur of –bon (adres van de levering moet overeenstemmen met het adres waar je
verblijft), je identiteitsgegevens en een bewijs
van het gezinsinkomen of van schuldbemiddeling.
Meer info? www.verwarmingsfonds.be - Nathalie Verbakel
OCMW-raadslid N-VA Lommel
www.lommel.be - 0800 90 92 9
(gratis nummer)

N-VA-kerstbrunch

We lezen in het rapport: ‘Onder invloed van de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in het
centrum van Lommel [zal] het verkeer nog meer toenemen. Er van uitgaande dat de stijgende trend
inzake verkeer zich (vooralsnog) verder zal zetten en rekening houdend met het (bijkomende) verkeer door de diverse ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum, is een logische gevolgtrekking dat
het voorgestelde circulatiesysteem voor de lange(re) termijn niet zal werken.’
En ook de meerderheid draait blijkbaar bij. In een brief aan de bewoners schrijft die dat er,
wegens het aanhoudende verzet, een ‘afgeslankte versie’ van het oorspronkelijke voorstel
komt, die de verkeersveiligheid zal verlagen. Wie zijn wij om deze Karel Wieërs
‘objectieve’ bronnen tegen te spreken?
Fractieleider N-VA Lommel

lommel@n-va.be

www.n-va.be/lommel

Zo wordt het bad maar half zo lang en komen er maar zes
banen. Dat is weliswaar een baan breder dan het huidige
zwembad, maar in ieder geval ontoereikend voor zwemmend
Lommel. Acht banen zouden geen overbodige luxe zijn.
Samen met het zwembad wordt er een tennishal met vier terreinen gebouwd.
Het hele project wordt gerealiseerd door een privé
partner. Hiervoor betaalt de stad een voorschot van
2,5 miljoen euro. Het project wordt dan dertig jaar
lang afbetaald met jaarlijks 1,2 miljoen euro (excl.
btw). Voor ca. 40 miljoen euro mogen we gerust voldoende zwemcapaciteit vragen, volgens ons.
Toch zijn we intens gelukkig met een
nieuw bad. Ook al weten we dat, met
deze bescheiden afmetingen, enkel het
prijskaartje nog olympische allures
heeft.

Fons Hamblok
N-VA-gemeenteraadslid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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