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V.U. Gert Poets
Onderwijsstraat 24
3920 Lommel

DE KORREL VAN LOMMEL

Pasta-avond
N-VA Lommel

Woord van de voorzitter
Beste lezer,
Onze twee gemeenteraadsleden Peter Luykx en Theo Stelten kunnen terugblikken
op zes actieve jaren in de gemeenteraad. Ze hebben de N-VA op de Lommelse politieke kaart gezet. Niet als verzuurde criticasters, maar steeds met constructieve voorstellen.

WOENSDAG 27 JUNI 2012
vanaf 19 uur
Domein De Groote Hoef
Hoeverdijk 11, Lommel
Voorgerecht
Peter Luykx stelt de Lommelse
kandidaten voor
Hoofdgerecht
Doorlopend pastabuffet
Cannelloni - lasagna - penne
Arrabiata - scampi curry
vegetarische pasta
Nagerecht
Toespraak door Jan Jambon

JAN
JAMBON

Kritisch waren zij wanneer nodig. Vanop de oppositiebanken heeft de N-VA zich als
eerste geroerd in het mobiliteitsdossier. Niet zonder resultaat, want door herhaaldelijk op de nefaste gevolgen van de verkeersplannen te wijzen, sloten Aktief, CD&V
- en heel eventjes zelfs meerderheidspartij Open Vld - zich aan bij deze kritiek.
Een tweede dossier dat de N-VA op de voet heeft gevolgd zijn de stedenbouwkundige plannen. Vaak maanden vooraf met veel trommelgeroffel aangekondigd, is er
weinig verbetering in het centrum. De leegstand is zelfs toegenomen. Uit cijfers blijkt
dat de heffing op leegstand op vier jaar tijd verviervoudigd is.
Onze partij schakelt een versnelling hoger. Op 14 oktober beslist u of en hoe ingrijpend Lommel verandert. Onze partijwerking in Lommel geeft alvast het goede
voorbeeld. Het bewijs daarvan zijn de vele nieuwkomers die kandideren voor de gemeenteraadsverkiezingen. In deze editie maakt u kennis met enkele nieuwe gezichten.
De N-VA is een sterk merk en staat garant voor verandering en
vernieuwing, een aanbod dat de huidige meerderheid van sp.a en
Open Vld u niet kan aanbieden. Bij de huidige beleidsploeg verandert enkel de verpakking. Zonder spoor van haar familienaam
presenteert de sp.a zich als de ‘Lijst van de Burgemeester’…
Gert Poets
Voorzitter N-VA Lommel

Prijzen (exclusief dranken):
Volwassen: 12 euro
Kinderen (-12 jaar): 6 euro
Inschrijven kan via
kristof.verdonk@n-va.be. U kan
uw plaatsen ook reserveren via
overschrijving op rekeningnummer 735-00608 85-54 (N-VA
Lommel - Kerkplein 18G) met
vermelding ‘pasta-avond’,
uw naam en het aantal personen.

Lid worden van N-VA Lommel?
Het aantal leden van N-VA Lommel is de afgelopen maanden flink
gestegen. Blijf op de hoogte en word lid van de N-VA! Als lid ontvangt u tien keer per jaar het Nieuw-Vlaams Magazine en krijgt u
uitnodigingen voor bijeenkomsten en ledencongressen. Lid worden kan voor slechts 12,50 euro per jaar. 30 jaar of jonger? Dan betaalt u slechts 5 euro. Bijleden sluiten zich aan voor 2,5 euro.
Voor meer info of vragen, contacteer ons via lommel@n-va.be.

Peter Luykx stelt provinciale kandidaten
kanton Neerpelt
voor
Boven (v.l.n.r.):
Roger Mertens (4de plaats, 50 jaar, Hamont-Achel),
Bianca Maas (lijsttrekker, 34 jaar, Overpelt),
Ludo Hamblok (2de plaats, 55 jaar, Lommel)
Onder (v.l.n.r.):
Karolien Grosemans (lijstduwer, 42 jaar, Herk-de-Stad), Peter
Luykx (lijstcoördinator),
Kim Strzebonski (3de plaats, 33 jaar, Neerpelt),
Pieter Wouters (5de plaats, 31 jaar, Lommel)

N-VA Lommel op uitstap in de lucht
Op zaterdag 5 en zondag 6 mei hield N-VA Lommel met een prijsvraag halt op de lentekoopjes. Inzet: een unieke ballonvaart boven
Lommel. Uit onze urne met ruim 400 wedstrijdformulieren werden vier
winnaars getrokken.
Naast enkele ludieke vragen werd via een schiftingsvraag gepolst naar
wat de Lommelaar zou willen veranderen in onze stad. De Lommelse bevolking laakt het gebrek aan parkeerplaatsen en is bezorgd over mobiliteit en de gezelligheid van het centrum.
Volgende Lommelse winnaars mogen in september op uitstap in de lucht:
Frank Drieskens - Georges Vandijck - Celine Royakkers - Claire Kuypers

U woont in Lommel, maar bent geen Vlaming: kan u gaan stemmen?
Onze Lommelse gemeenschap kent veel inwoners die niet
over de Belgische nationaliteit beschikken. Steeds vaker krijgt
N-VA Lommel de vraag of zij op 14 oktober mogen stemmen.
Niet-Belgen hebben stemrecht voor de gemeente, maar niet
voor de provincie. We sommen kort de voorwaarden op:
• U bent op 1 augustus 2012 ingeschreven in het Lommelse
bevolkingsregister en u bent op 14 oktober 18 jaar of ouder.

• U registreert zich voor 1 augustus als kiezer na bezoek aan
het stadhuis.
• U ontvangt een bevestiging van de stad.
• U blijft in de toekomst kiesgerichtigd zolang u in Lommel
woont.
• let op : na uw registratie bent u verplicht om op 14 oktober
te gaan stemmen.
Voor meer info neemt u contact op via lommel@n-va.be.

Valérie van Gastel: vernieuwingskandidate N-VA Lommel
VALÉRIE VAN GASTEL (33)
• Gehuwd met Jo Geerinckx, mama van Elena (8) en Cara (5)
• Uitbaatster dagbladhandel De Kiosk op Kattenbos
• Hobby’s: tijd spenderen met het gezin, schilderen, tekenen, lopen en zwemmen
• Volgt opleiding tot juwelier/goudsmid
Valérie van Gastel is afkomstig uit Merksem en verhuisde acht jaar geleden naar Lommel. Haar man verdedigde jarenlang de kleuren van fusieclub KVSK United en is vandaag nog steeds actief in het voetbal. “Ik voel me thuis bij de Lommelse N-VA-afdeling
waar een sportman zoals Fons Hamblok een prominente rol vervult”, zegt Valérie. “Ik
wil me engageren om onze aangename Lommelse gemeenschap nog verder uit bouwen. Mijn interesses gaan vooral uit naar sport en recreatie, cultuur en jeugdwerking. Als studente in het volwassenenonderwijs wil ik me ook daarin verdiepen.“

Leden in de kijker
SUZY MOLS EN MARCIA BIJNENS
VERSTERKEN LOMMELSE N-VA-LIJST
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Sprokkels uit de gemeenteraad
Peter Luykx en Theo Stelten

GEMEENTERAAD IS ER NIET ALLEEN VOOR DE
MEERDERHEID
Op de gemeenteraad van april diende onze fracties liefst
tien agendapunten in. Teveel van het goede, oordeelde
raadslid Walter Cremers die de behandeling liever in de
commissies ziet. Peter Luykx: “Alle punten worden in de
commissie besproken, ook die van de meerderheid. Zullen
we dan de gemeenteraad maar afschaffen? Bovendien
dient de N-VA haar punten vooraf schriftelijk in bij de
stadsscecretaris.”
CONGRESPLAN SP.A GOEDBEWAARD GEHEIM
Eind vorig jaar stelde N-VA Lommel enkele suggesties
voor ter promotie van het zakentoerisme. “Niets nieuws
onder de zon en al in voorbereiding”, ketste sp.a de bal
terug. Maar op de gemeenteraad bleef de bevoegde schepen opvallend vaag en is er van een doorbraak geen
sprake. De N-VA drong opnieuw aan om met een externe
professionele conferentie-organisator samen te werken
en Lommel te laten aansluiten bij het Belgian Convention Bureau. “Verder is de
opstart van een volwaardige congrescel noodzakelijk”, oordeelt Peter Luykx.

STEENKORVEN OP PARKEERPLAATSEN
In de Lepelstraat en de Vreyshorring loopt
tot november een experiment. Horeca-uitbaters zonder terras creëren extra zitruimte
dankzij steenkorven op parkeerplaatsen.
N-VA Lommel vindt maatregelen die de
Lommelse horeca versterken prima. Maar we stellen ons
wel vragen bij de veiligheid van de constructie. De steenkorven zijn onvoldoende zichtbaar voor het verkeer.
LIMBURG WIND(T)
Voor de participatie Limburg Wind(t) kan de stad rekenen
op een recht van opstal van 10 000 euro per jaar. Dat antwoordde het stadsbestuur op vraag van Theo Stelten.
Die wilde weten wat de windmolens reeds opgebracht
hebben. “Na oprichting van de vennootschap Lommel
Wind(t) gaat 15 procent naar de stad. Onze inwoners kunnen pas intekenen zodra de molens geplaatst zijn”, aldus
Theo Stelten.
ACHTERHAALDE INFOBORDEN
De blauwgele infoborden op Balendijk zijn 20 jaar oud en
achterhaald. Nieuwkomers werden niet toegevoegd,
andere bedrijven bestaan niet meer of zijn verhuisd. Onduidelijkheid troef voor de leveranciers of bezoekers op
onze industrieterreinen. Peter Luykx: “In afwachting van
de reeds lang aangekondigde nieuwe bewegwijzering kan
men de oude borden omvormen tot tijdelijke welkomstborden.”

Nieuws uit de Kamer
Nergens in Europa is een werknemer zo duur als in ons land. Gemiddeld kost één uur
arbeid 39,3 euro aan de Belgische werkgevers.
In vergelijking met de buurlanden ligt de loonkost per uur 5 tot 9 euro hoger dan in Nederland,
Frankrijk en Duitsland. Voor onze concurrentiekracht valt deze tendens bijzonder negatief uit.
Vlaamse KMO’s denken eraan zich in het buitenland te vestigen.
Peter Luykx: “Het is onbegrijpelijk dat de PS en sp.a de noodzaak om het loonsysteem te hervormen blijven ontkennen. Met een lagere loonkost kan je sommige bedrijven terug aantrekken. Het stimuleert ook de jobcreatie voor laaggeschoolden en andere kansengroepen. Het debat hierover niet aangaan, is misschien wel de meest asociale maatregel
van de regering-Di Rupo.”

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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.
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
E: info@n-va.be www.n-va.be

