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Peter Luykx leidt snedige fractie 
Verandering op de gemeenteraadsbanken
Het eerste trimester van de nieuwe gemeenteraad is achter de rug. Tijd voor 
een eerste balans. Onze zeskoppige fractie heeft zich in sneltempo ingewerkt in 
de dossiers die Lommel de komende maanden en jaren zullen beheersen. Als 
fractie leider van deze leergierige mandatarissen stel ik vast dat de N-VA het 
beste van zichzelf geeft. Zo plaatsten onze raadsleden reeds meerdere toegevoegde 
punten op de agenda. Ook de ‘krappe meerderheid’ beseft dat men met een 
snedige N-VA-fractie rekening moet houden. In die zin zet de verandering zich 
door op de gemeenteraadsbanken.

Verandering in eigen rangen
Door de uitbouw van onze politieke vleugel drongen ver-
vroegde bestuursverkiezingen zich op. Voortaan zal N-VA 
Lommel geleid worden door Kris Vanden Boer, de nieuwe 
voorzitter. Samen met de gemeente- en OCMW-
raadsfractie bestaat de Lommelse N-VA vandaag 
uit 19 bestuursleden. Kortom,  wij zijn klaar om
een versnelling hoger te schakelen in onze stad.
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LOMMEL De Korrel van Lommel

Ontmoetings-
centrum 
De Kom
Kolonie 2, 
Lommel-Kolonie 

Doorlopend van 
11.30 tot 14 uur
en van 17.30 tot 20 uur. 

Prijzen (exclusief dranken):
volwassenen: 12 euro / 
kinderen (-12 jaar): 6 euro

Menu:
• Spaghetti bolognaise
• Spaghetti carbonara
• Vegetarische pasta 
• Chocomousse (4 euro) 

Info en inschrijvingen:
stefan.kuppens@n-va.be. 

Inschrijven is verplicht. Dit kan via 
overschrijving op rekeningnum-
mer 735-0060885-54 van N-VA 
Lommel - Kerkplein 18G met ver-
melding ‘pastabuffet’, uw naam en 
het aantal personen. 

Pastadag N-VA Lommel
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2013

Nieuwe bestuursploeg aan zet 
Op 18 maart verkozen de Lommelse N-VA-leden in de Schuur van Domein De 
Groote Hoef een nieuw afdelingsbestuur. Nieuwe voorzitter is de 38-jarige Kris 
Vanden Boer. Aftredend voorzitter Gert Poets is de nieuwe ondervoorzitter. 
Rina Alen wordt de eerste vrouwelijke secretaris. 

“We willen onze partij verder verankeren in Lommel en de administratieve 
ondersteuning van onze politieke fractie verzekeren. Met de inbreng van enkele 
nieuwe krachten kunnen we deze ambities zeker waar maken”, klinkt het bij de 
nieuwe voorzitter. 

Onderaan, v.l.n.r.: Johan Bosmans, Leen Kwanten, Peter Luykx, Karel 
Wieërs, Valérie van Gastel, Fons Hamblok. 
Bovenaan, v.l.n.r.: Jan Geurts, Gert Poets (ondervoorzitter), Peter Van 
Der Zanden, Nathalie Verbakel, Pieter Wouters, Rina Alen (secretaris), 
Stefan Kuppens, Kris Vanden Boer (voorzitter), Gizem Inci, Theo Stelten, 
Tony Claes, Janine Merkelbach.
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Peter Luykx 
Fractieleider N-VA Lommel 
Federaal volksvertegenwoordiger

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT

De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.

De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoeks-
commissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.

➦Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht 
van Open Vld beweert?

➦Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie 
(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler 
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden? 

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!

Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal 
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

PETER DEDECKER 
Volksvertegenwoordiger
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Sinds 7 januari maken Nathalie Verbakel en Jan Geurts deel uit 
van de OCMW-raad. Vanuit de oppositie willen zij meewerken 
aan een rechtvaardig en transparant sociaal beleid.

“Na een korte inloopperiode hebben Jan en ik onze weg gevonden”, 
zegt Nathalie. Zij zetelt in de commissie Maatschappelijk Werk die de 
persoonlijke dossiers behandelt. Jan maakt deel uit van de Beheers-
commisie van het Patrimonium dat de nieuwbouw Hoevezavel en 
Personeelszaken in goede banen leidt. “Stilaan kaarten we onze eigen 
programmapunten op de raad aan. Daartoe krijgen we ook de kans. 
Elk OCMW-raadslid heeft immers dezelfde doelstelling: het best 
mogelijke sociale beleid voeren voor de Lommelaars”, geeft Jan aan. 

De N-VA wil onderzoeken of de 
Lommelse gemeenteraad bin-
nenkort via internet gevolgd kan 
worden. Volgens fractieleider 
Peter Luykx kan dat de poli-
tiek dichter bij de Lommelaar 
brengen. Het stadsbestuur staat 
niet weigerachtig tegenover het 
voorstel. 

Onze partij stelt vast dat de inwoners 
van onze stad maar weinig weten 
over de gemeenteraadsbeslissingen. 
Peter Luykx: “Met de hedendaagse 
technieken kunnen de zittingen live 
uitgezonden worden. Enkele digitale 
camera’s, een internetverbinding en 
geluidsopnames kunnen al volstaan. 
Ook plaatselijke mediabedrijven 
kunnen het initiatief begeleiden. 
Indien het kostenplaatje meevalt, is 
dit een modern kanaal om de burger 
beter bij de politiek te betrekken.”

Lommel krijgt een nieuw zwembad, maar een nieuw complex is 
nog niet voor morgen. Gemeenteraadsleden Valérie van Gastel 
en Fons Hamblok ontdekten dat de milieuvergunning eind 2014 
verlengd moet worden. Anders dreigen de zwemclub, de scholen 
en de recreanten droge voeten te krijgen.

 “In het verleden was het zwembad al meermaals voor renovatie 
gesloten”, verklaart Fons Hamblok. “De studie van het architecten-
bureau uit 2009 leert ons dat de huidige gebreken talrijk zijn. In deze 
staat is een milieuvergunning – conform de VLAREM-normen van 
de Vlaamse overheid – geen evidentie.”

Valérie van Gastel vult aan dat de stad zich te lang blindstaarde op 
een nieuwbouw: “Uit gesprekken met private investeerders blijkt 
dat dit ook een financieel moeilijke opdracht wordt. Het is onmo-
gelijk dat er begin 2015 een nieuw bad staat. Lommel mag in ieder 
geval niet opnieuw zonder zwembad vallen, daarvoor wordt het te 
veel gebruikt.”

Op de gemeenteraad verzekerde de burgemeester dat Lommel niet 
zonder milieuvergunning zal vallen. Hij maakt zich sterk dat een 
beperkte verlenging van de vergunning op basis van plannen voor 
een nieuw complex haalbaar is. Schepen van Sport Jasmine Van 
Grieken stemde stilzwijgend in met deze plannen. Wordt vervolgd.

Aan u voorgesteld … de OCMW-raadsfractie

N-VA eist klaar water over stedelĳ k zwembad

Live-uitzending gemeenteraad via internet?

Heeft u suggesties voor het 
sociaal beleid in Lommel? Neem 
dan gerust contact op met onze 
OCMW-raadsleden: 
jan.geurts@n-va.be -
nathalie.verbakel@n-va.be.

Bespreking Lommelse 
begroting niet van deze tĳ d
Niet alleen slopen inhoudelijke fouten in de beleidsnota 2013, het document bereikte de 
raadsleden ook pas vlak voor de bespreking ervan. “Een opeenvolging van monologen is 
niet ernstig en zeker niet van deze tijd”, meent gemeenteraadslid Karel Wieërs. Hij werkte 
daarom een voorstel uit om de beleidsnota voortaan ruim op voorhand aan de gemeen-
teraad te bezorgen. De schriftelijke opmerkingen die hierover aan de schepenen worden 
overgemaakt, vormen dan de basis voor een echte dialoog over de begroting.

Beter beleid industrieterreinen gevraagd
Het Kristalpark, zone Balendijk en 
Maatheide, omvat een industriezone 
van 1 337 hectare. Met de opening van 
Kristalpark III  in 2011 promootte het 
stadsbestuur Lommel als industriestad. 
Maar in afwachting van nieuwe bedrij-
ven houdt men onvoldoende rekening 
met de verzuchtingen van de bedrijven 

‘op’ het terrein. N-VA Lommel begrijpt 
dat het stadsbestuur nieuwe investeer-
ders wil aantrekken uit  het Oosten. 
Daarom zijn investeringen in de aanwe-
zige bedrijven aangewezen. Zij zorgen 
vandaag voor tewerkstelling en inkom-
sten die Lommel in de huidige econo-
mische crisis meer dan nodig heeft.

De N-VA stelde volgende 
prioriteitenlijst op:
1 Een moderne en duidelijke beweg-

wijzering betekent minder tijdverlies 
voor transporteurs en een vlotte 
bereikbaarheid voor klanten.

2. Via een verbeterde organisatie van 
het verkeer op Kristalpark I, II,en 

III moet vrachtverkeer vlot kunnen 
circuleren.

3. Een herkenbare signalisatie en betere 
verlichting van de rotonde op de N71.

4. De rotonde op de N71 is een gevaar-
lijke flessenhals voor het verkeer. De 
N-VA wil onderzoeken of een  tweede 
belangrijke ontsluiting van het indus-
trieterrein mogelijk is.

5. Rechte en vlot berijdbare wegen in 
plaats van scherpe bochten en roton-
des vergemakkelijken het vracht-
verkeer. 

6. Een economisch plan dat de sterktes 
en zwaktes van Lommel formuleert, is 
essentieel voor de lange termijn.

N-VA eist volksraadpleging over volledig mobiliteitsplan 
“HET STADSBESTUUR MAG HAAR WIL NIET EENZIJDIG DOORDRUKKEN. DE LOMMELSE BEVOLKING MOET ZICH 

KUNNEN UITSPREKEN OVER HET MOBILITEITSPLAN.”
“De kleine ring zorgt voor beroering”, geeft raadslid Karel Wieërs aan. “Het stadsbestuur countert  elke vorm van kritiek, 
via getrukeerde brochures tijdens de verkiezingscampagne of subjectieve informatieverstrekking. In het stedelijk infoblad 
wordt zelfs een recht van antwoord geweigerd op de te rooskleurige voorstelling van een volksbevraging. In tegenstelling 
tot wat het stadsbestuur gelooft, staat dit deel van de bevolking allesbehalve achter de Stadslaan.”
De N-VA onderzoekt daarom alle procedures om een volksraadpleging af te dwingen over het volledige mobiliteitsplan. 
“Dit kan mits 3 362 handtekeningen gevonden worden”, vult fractieleider Peter Luykx aan. 

Jong N-VA Lommel van start
Op 18 april staken enkele Lom-
melse jongeren de koppen bij 
elkaar om Jong N-VA verder vorm 
te geven.

“Onze jonge leden zijn erg begaan met 
het uitgaansleven, de sportfaciliteiten 
en jeugdverenigingen”, zegt gemeente-
raadslid Leen Kwanten. “Jong N-VA wil 
een klankbord zijn en via onze raadsle-
den voorstellen aanleveren voor de ge-
meenteraad. Onze enthousiaste jonge-
ren willen hun engagement binnen de 

N-VA verderzetten. Op vrijdag 12 juli 
vindt al een eerste activiteit plaats: een 
jongerencantus in de Vlaamse sfeer.” 

Jong N-VA combineert politieke 
vorming, actie en ontspanning in een 
vriendschappelijke sfeer. Voor slechts 
5 euro ben je al lid van onze afdeling. 
Zin om samen met leeftijdsgenoten de 
schouders onder Jong N-VA Lommel 
te zetten? Neem dan contact op met 
Christophe Lyen of Leen Kwanten.

“DE POLITIEK TOEGANKELIJK MA-
KEN VOOR DE JEUGD, DAT IS ONZE 
UITDAGING.”

“Wat baten opmerkingen van de 
raadsleden waarmee men niets 
doet?”vraagt Karel Wieërs zich af.

Christophe Lyen, lid 
Jong N-VA  Lommel 
christophe.lyen@n-va.be

Leen Kwanten 
gemeenteraadslid en 
jongerencoördinator 
leen.kwanten@n-va.be
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