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LOMMEL De Korrel van Lommel
N-VA MAAKT BALANS BELEID OP
Beste Lommelaar,

De N-VA komt
naar u toe met
‘De stand van het land’
De economische crisis houdt nog
steeds lelijk huis in ons land.
Het zou ons dus niet verbazen als
u en uw gezin wel eens met de
volgende vragen zitten:
• Zullen onze kinderen het slechter
hebben dan onze generatie?
• Zal ik mijn job kunnen houden?
• Zal ik opgroeien in een veilige en
gezonde wereld?

V.U.: Kris Vanden Boer - Keizer Karelstraat 36 - 3920 Lommel - lommel@n-va.be

• Waarom zijn alle politici
republikein “behalve in België”?
• Zal ik mij een kamer in een goed
rusthuis kunnen permitteren?
De N-VA blijft niet bij de pakken zitten.
En die plannen willen we met u delen.
Zak dus op maandag 30 september
zeker af naar CC Adelberg.
Na een welkomstwoord door Peter
Luykx geven Kamerlid Siegfried Bracke
en senator Huub Broers u een ‘stand
van het land.’ Er is ook ruimte om uw
vragen te stellen.

De regering Di Rupo klopt zich op de borst dat zij historische hervormingen
doorvoert. CD&V, Open Vld en sp.a - de Vlaamse minderheid in de regering
- zien met lede ogen toe hoe de Franstaligen de factuur doorschuiven naar
Vlaanderen. Met een belastingdruk van 52 procent blijft u niet gespaard.
Besparen is voor Di Rupo niet nodig, u past het verschil wel bij met hogere
belastingen op uw bedrijfswagen, dienstencheques, pensioensparen en
hypotheek.
Wie in dit land onderneemt, werkt en
investeert, spekt de federale kas bij de
begrotingsopmaak. De loonlast, op Zweden
en Denemarken na de hoogste in Europa, blijft
wel ongewijzigd. Daardoor verdwijnen dagelijks jobs naar de goedkopere buurlanden.
Deze vorm van schuldig verzuim is veel erger
dan de dure én manke zesde staatshervorming.
Wij maken daarom ‘de stand van het land’ op.
Als federaal volksvertegenwoordiger nodig ik
u uit om op 30 september in CC De Adelberg
samen de balans op te maken van deze
regering.

PETER LUYKX
N-VA-Kamerlid
Fractieleider N-VA Lommel

NUCHTER OMGAAN MET DE SCHAARSE CENTEN
De N-VA-fractie heeft in sneltempo haar draai gevonden op de gemeenteraadsbanken. Onze fractie en bestuur staan op stevige fundamenten. In deze publicatie leest u meer over de thema’s die onze partij heeft aangekaart de afgelopen
maanden.
De rode draad in ons verhaal is budgettaire nuchterheid. Om in
moeilijke tijden het hoofd boven water te houden, is Lommel
gebaat met financieel haalbare projecten, niet met dure prestigeprojecten.
Ik wil ook alle sympathisanten danken voor hun aanwezigheid op onze evenementen. Uw constructieve feedback en
mening maakt het mogelijk uw stem in Lommel te laten
horen. Aarzel niet ons te contacteren om N-VA Lommel beter
te leren kennen. Wij lichten u onze voorstellen en standpunten graag toe tijdens een gesprek.

www.n-va.be/lommel

KRIS VANDEN BOER
Voorzitter N-VA Lommel

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Lommelse dieren in nesten

NIEUWS UIT DE
GEMEENTERAAD

Sinds januari 2010 doet de oude stedelijke werf dienst als noodasiel voor honden en katten. Dat
was hooguit voor twee jaar, want in 2012 zou een nieuwbouw op Maatheide opgetrokken worden.
Het stadsbestuur lost zo twee beloftes niet in. De medewerkers van het asiel en de buurtbewoners
trokken sindsdien regelmatig aan de alarmbel. Met plaatsgebrek, een ingestort dak, vochtproblemen en gebrekkige elektriciteit is deze opvangplaats de naam noodasiel niet eens waardig. De eerste ontwerpplannen passen helaas niet in het budget van 1,4 miljoen euro. Het nieuwe dierenasiel
moet dus terug naar af. Aan dit tempo kunnen de dieren terug spreken bij de opening. Ze zullen
dan wel het kwispelen verleerd zijn.

KAREL WIEËRS

Nieuwe voetbaltempel: tussen droom en werkelijkheid

FONS HAMBLOK

Ten laatste begin 2014 starten de werken voor een nieuw voetbalstadion voor Lommel United ter
waarde van 25 miljoen euro, klonk het in volle verkiezingstijd. Het eerste klimaatneutrale stadion
van Europa zou onderdak bieden aan 10 000 toeschouwers. Een jaar later schermt Stad Lommel
nog steeds met meerdere mogelijke investeerders. Maar we kennen niet eens de bestemming van
dit nieuwe complex. Een nieuw stadion als thuisbasis van een eersteklasser klinkt ambitieus. Maar
een megaproject aankondigen vooraleer de procedures afgerond zijn, is juichen voor de bal in het
net ligt.

Lommelse schatkist moet tering naar de nering zetten
De jaarrekening 2012 sloot af met een tekort van 740 000 euro in de gewone en 5,3 miljoen in de
buitengewone dienst. Op zich niet onoverkomelijk, want in de loop der jaren had Lommel een
spaarpot van 19 miljoen euro opgebouwd, onder meer door belasting op zandwinning en overnachtingen. Toch is bezorgdheid op zijn plaats. Kristalpark III brengt nog niet op en de ontvangsten uit belastingen dalen door de crisis. Verder hebben het OCMW en de brandweer steeds meer
middelen nodig en weegt De Soeverein op het budget. De financiële ruimte voor eigen beleid verkleint dus. Net nu er met de realisatie van de Stadslaan, de noodzakelijke stadsontwikkeling en tal
van sportcomplexen veel geld moet rollen. Budgettaire nuchterheid via haalbare projecten is
daarom aan de orde. Anders smelten de Lommelse spaarcenten als sneeuw voor de zon.

JOHAN BOSMANS

Werkingsmiddelen jeugdverenigingen met 10 procent gedaald

LEEN KWANTEN

Om subsidies voor de jeugdwerking binnen te rijven, moet de stad jaarlijks een verantwoording
indienen bij de Vlaamse overheid. Die stelt op haar beurt de verbetering van de brandveiligheid in
jeugdlokalen als voorwaarde. Lommel deed dat in 2012, maar formuleert heel vaag dat ‘de meeste
doelen’ bereikt zijn. In de begroting voor dit jaar schenkt de stad nu meer aandacht aan de aankoop
van ondersteunend materiaal voor de jeugdverenigingen. Het bedrag voor brandveiligheid gaat
naar beneden. Die daling komt niet overeen met de aankopen van materiaal. De middelen voor de
jeugdwerking dalen zo met zo’n 10 procent. Om de Lommelse jeugdverenigingen van voldoende
materiaal in veilige lokalen te voorzien, is deze Vlaamse subsidie nog meer dan vroeger een must.

Nieuwe tennishal onhaalbaar
Wat een paradepaardje moest worden, dreigt uit te monden in een onuitvoerbaar project. Aan de
nieuwe tennishal gingen voor meer dan 170 000 euro studie- en ontwerpkosten verloren. Ruim
vier jaar later blijkt de bouw te grootschalig en te duur voor de tennisclub zelf. Tussen de oorspronkelijke schatting en de latere berekening gaapt een kloof van 1 miljoen euro. Vandaag zitten
de plannen opnieuw in de koelkast. Prestigeprojecten van de stad mogen geen voorrang hebben
op de behoeften van de Lommelaar. Tijd dat het stadsbestuur van deze rode wolk daalt!

lommel@n-va.be

VALÉRIE VAN GASTEL

Zal ik mijn job
kunnen houden?
Tine, 38 jaar,
verpleegster in de gehandicaptenzorg

Een correct verloonde, kwalitatieve
job, die ook ruimte laat voor uw gezin,
is het fundament van een welvarend
Vlaanderen. Maar om dat te garanderen, is een beleid op maat nodig. Als
het aan de N-VA ligt, kan Vlaanderen
voortaan inzetten op zijn sterktes in
de globale economie en zo
werkzekerheid garanderen. Als u
nog niet klaar bent voor deze
veranderende arbeidsmarkt,
dan helpen we u
om uw plaats te
vinden.

Moeten onze kinderen de schulden
van onze generatie afbetalen?
Jan, 42 jaar, bedrijfsleider in een kleine KMO

Als we vandaag nog de verandering inzetten waar ons land nood
aan heeft, dan kunnen we de komende generaties ontlasten
zonder de huidige pijn te doen. Een lagere loonkost trekt
bedrijven aan, creëert jobs en stelt de welvaart van uw gezin
veilig. De N-VA wil ook werk maken van eerlijke belastingen,
die integraal besteed worden aan uw noden. Bij het
leven komen zorgen kijken, daar kunnen we niet onderuit.
Maar de overheid kan die zorgen voor u en uw kinderen
wel zo klein mogelijk maken.

Zal ik mij een kamer
in een goed rusthuis
kunnen permitteren?
Jos, 76 jaar, actieve senior

De N-VA wil zorg dragen voor
de generatie die hielp onze
huidige welvaart op te bouwen.
Senioren hebben recht op een
betaalbaar rusthuis met
gekwalificeerd personeel of een
degelijke zorgwoning.
En uiteraard op voldoende
mogelijkheden om actief uw oude
dag door te komen. Is dat wel
betaalbaar? Jazeker, als we de juiste
prioriteiten stellen, in elke geleding
van onze maatschappij.

Blijft er plaats in onze
gemeente voor een jeugdhuis?
Emma, 16 jaar,
studeert hard en fuift graag
De N-VA is de gemeenschapspartij bij
uitstek. Gemeenschapsvorming is de
essentie van onze ideologie. Vlaanderen
moet een levendige en weerbare
gemeenschap zijn. Op de werkvloer en
in scholen maar ook in de sportclub, het
jeugdhuis of de ouderenvereniging.
Engagement en respect zijn daarbij de
kernwoorden. Ook voor nieuwe Vlamingen
is het verenigingsleven een uitgelezen plek
om vorm te geven aan een solidair en
verantwoordelijk Vlaanderen.

www.n-va.be/lommel

Zal ik opgroeien in een veilige en gezonde wereld?
Milan, 7 jaar, voetbalt bij de duiveltjes

De N-VA durft het aan onze kinderen een veilige en gezonde
toekomst te beloven. We streven naar een gezonde energiemix, die de
stroombevoorrading garandeert en het milieu zo weinig mogelijk
schaadt. Een leefbaar Vlaanderen, zonder overlast op straat of elders.
Waar uw kinderen veilig naar school fietsen en u niet te vaak in files
staat. De N-VA hecht ook veel belang aan het sociale weefsel
dat ons allemaal bindt.
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3 se p t e m b e r o m 2 0 u u r
HASSELT - Cultureel Centrum
gastspreker: Steven Va
andeput
welkomstwoord: Lies Jans

30 s e p t e m b e r o m 2 0 u u r
LOM MEL - CC Adelberg
gastspreker: Huub Broerrs
welkomstwoord: Peter Luyk x

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.
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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

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
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