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Nieuw-Loons Magazine

De zorgvuldig georkestreerde onbestuurbaarheid heeft vruchten afgewor-
pen voor sp.a. Twee politieke rivalen vallen elkaar met krokodillentranen 
in de armen. Open Vld trekt zoals weleer aan de touwtjes en rijft alle 
voorname posten in. De burgemeester mag wellicht nog in de schijnwer-
pers staan, maar heeft amper daadkracht. Niet de goede oplossing voor 
Borgloon, vindt de N-VA. 

Dat de hele bevolking en de stadsadministratie gegijzeld werden voor dit 
politieke getouwtrek, was voor de nieuwe meerderheidspartijen geen 
probleem. Het budget niet goedkeuren evenmin. Het doel heiligt 
de middelen. Zelfs een volksfeest als 1 000 jaar Loon werd 
uitgesteld om er politieke munt uit te slaan.

Dat er bij CD&V intern problemen waren, was geweten. 
Minder geweten is dat het binnen sp.a ook stevig rom-
melt. CD&V kreeg de zwartepiet toegespeeld om dat te 
verdoezelen. De N-VA drong bij allebei er vaak op aan verdoezelen. De N-VA drong bij allebei er vaak op aan 
om orde op zaken te stellen, maar we vonden nooit 
gehoor.

Misschien was men gewoon te bang dat de N-VA, die 
in 2012 een kwart van de Loonse stemmen haalde, de 
schoolomgevingen veilig zou maken, wachtbekkens 
zou aanleggen, straten zou vernieuwen en actief naar 
oplossingen voor de burger zou zoeken. Kortom: dat we 
het soort beleid zouden voeren waarvan de burgervader 
zelf maar kon dromen.

N-VA Borgloon heeft zich steeds als een loyale coalitiepart-
ner opgesteld en dus is het een troost dat de krijtlijnen 
voor de resterende periode al uitgetekend waren. 
Van Open Vld zal u wellicht enkel onthouden dat de lokale 
politiek ziek is en daar mag u terecht de buik van vol hebben. 

We beloven u alvast één ding: dat we de komende jaren We beloven u alvast één ding: dat we de komende jaren 
constructief oppositie zullen voeren.  Maatregelen die in uw 
belang zijn, zullen we mee goedkeuren. En wat verkeerd 
loopt, gaan we niet alleen aanklagen; we zoeken daarbij ook 
naar oplossingen. In 2018 zal u zich dan kunnen uitspreken 
over onze verdiensten in de gemeenteraad. Wij hebben er 
alvast vertrouwen in.

Borgloon Borgloon ziek van ziek van politiekpolitiekN-VA BORGLOON
LUISTERT 
(met wijn en kaas)

vrijdag 20 november
19.30 uur
Wijndomein Hoenshof  
Hoenshovenstraat 2, Borgloon

Op 20 november nodigt N-VA Borgloon 
u graag uit op haar eerste luisteravond. 
In het unieke kader van een Loonse 
wijngaard combineren we dit met een 
degustatie van Loonse wijnen en aange-
paste kazen. 

Al onze bestuursleden en onze man-
datarissen Wim Lambrechts en Marie-
Berte Leunen zullen met veel interesse 
luisteren naar u.

Voor onze leden is deze degustatie vol-
ledig gratis. Bent u nog geen lid maar 
wenst u toch deel te nemen, dan kan 
u zich diezelfde avond lid maken van 
onze partij. Zo geniet ook u gratis van dit 
evenement. Wenst u geen lid te worden, 
dan kan u alsnog deelnemen tegen de 
democratische prijs van 19 euro per 
persoon.

Inschrijven kan door een mailtje te stu-
ren naar borgloon@n-va.be of via een 
sms naar 0496 50 17 39 met vermelding 
van het aantal personen.
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Borgloon heeft er een woelig 
politiek jaar opzitten. Wij brachten 
een bezoek aan voormalig eerste 
schepen Wim Lambrechts (N-VA), 
die alles vanop de eerste rij mee-
maakte.

Hoe kijk je terug op je tijd als Loons 
schepen, Wim?

Met gemengde  gevoelens, want ik 
heb de volle zes jaar niet kunnen 
uitdoen. Daardoor zal ik een aantal 
projecten zelf niet tot het einde projecten zelf niet tot het einde 
mee kunnen uitvoeren. Ik heb me 
verdiept in een aantal belangrijke 
dossiers die de stad vooruit helpen, 
terwijl anderen het druk hadden 
met politieke spelletjes. 

Onze begroting was in november 
2014 klaar, maar werd toen afge-
keurd, wat tot de onbestuurbaarheid 
leidde. Het is dan ook schrijnend 
dat de nieuwe meerderheid een 
nagenoeg identieke begroting eind 
september gewoon goedkeurde. 

Zelfs de Raad van State geeft ons 
gelijk als we het over een perfide po-
litiek van de meerderheid hebben. 
De rechter had het letterlijk over 
‘weemoedige zielen die per se een 
nieuw schepencollege tot stand zien 
willen komen. Het boycotgedrag en 
de strategie van verrotting worden 
beloond’. 

Op welke belangrijke dossiers drukte jij 
zoal je stempel?

Dat zijn er te veel om op te noemen, 
maar ik denk bijvoorbeeld aan de 
wachtbekkens van Rijkel/Hoeper-
tingen en Hoenshoven die in de 
stijgers staan. Het eenrichtings-

verkeer rond de school van Hoepe-
tingen en de nieuwe parking in de 
Walstraat aan de school De Linde in 
het centrum maken het ook veiliger 
om kinderen op- en af te halen aan 
de school. De vernieuwing van veel 
Loonse straten hielp ik ook mee op-
starten, net zoals de uitbreiding van 
de industriezone voor Belorta en de 
kmo-zone voor Tivoli. Daarnaast 
zijn de kerkhoven digitaal opgeme-
ten en werden parkeerplaatsen voor 
personen met een beperking niet 
alleen in kaart gebracht maar zullen alleen in kaart gebracht maar zullen 
ze ook aangepast worden, zodat ze 
nog beter toegankelijk zijn.

Hoe staat het trouwens met het project 
van de Stroopfabriek?

De N-VA is nooit tegen de Stroop-
fabriek geweest. De monumen-
tenwedstrijd leverde weliswaar 
restauratiesubsidies op, maar dan 
moest de stad Borgloon daar 
3,7 miljoen euro eigen middelen 
tegenover stellen. Toen we in het 
nieuwe bestuur terechtkwamen, 
hebben we dat bedrag kunnen 
terugschroeven tot 2,5 miljoen door 
met de architecten en de familie 
Bleus rond de tafel te gaan zitten. 

Maar het blijft natuurlijk een 
gigantisch bedrag voor een stad 
als Borgloon, die 77 leningen heeft 
lopen met een totale schuldenlast 
van 12 miljoen. Wij vinden dat de 
Stroopfabriek ook een ontmoetings-
plaats voor de jeugd kan zijn. Jeugd-
huis Aurora en het Stoofke moeten 
namelijk weldra op zoek naar een 
andere locatie.

Een ander groot project, dat veel 
minder in de aandacht staat, is dat 

van de Stadshoeve in de Kortstraat. 
Hier zijn ook drastische beslissin-
gen nodig om deze rotte plek uit 
ons stadscentrum te krijgen. Dit zal 
nog een stevige duit gaan kosten en 
ook hier wordt tot mijn ongenoegen 
tergend langzaam en omslachtig 
aan gewerkt.

Welke rol zie je voor jezelf weggelegd in 
de oppositie?

We gaan positief oppositie voeren 
en zullen ons oor zoals steeds te en zullen ons oor zoals steeds te 
luister leggen bij de Lonenaar. 
Samen zoeken we naar oplossingen 
voor kleine en grote problemen. 
We zullen die ook op de gemeen-
teraad brengen. Net zoals vroeger 
staat de N-VA te allen tijde klaar om 
aan ieders problemen en verzuch-
tingen gehoor te geven.

Schrikt de politiek je niet af na alles wat 
je hebt meegemaakt?

Neen, we hebben een goede 
bestuursploeg waarop we kunnen 
verder bouwen en ik kan de 
gebeurtenissen van de laatste negen 
maanden wel op een nuchtere 
wijze plaatsen. Ik ben natuurlijk 
wel enorm ontgoocheld in bepaalde 
politici. 

Toch roep ik mensen op die zich 
willen engageren om samen met de 
N-VA te werken aan de gemeente-
raadsverkiezingen van 2018. Ik ben 
er meer dan ooit van overtuigd dat 
de N-VA nog veel kan betekenen 
voor Borgloon. Ik wil daar zelf ook 
graag mee mijn schouders onder 
zetten. Hopelijk krijgt de N-VA in 
2018 dan een krachtig mandaat van 
de kiezer.

Voormalig schepen 
Wim Lambrechts:

“Ik ben ervan overtuigd 
dat de N-VA nog veel 
kan betekenen voor 
Borgloon”

Meer weten over de standpunten van N-VA Borgloon? 
www.n-va.be/borgloon

wwww.facebook.com/nva.borgloon

In memoriam: Jos Ory
De schok was bijzonder groot toen we vernamen dat op 16 maart Jos Ory heel plots uit dit leven werd geplukt. 

N-VA Borgloon is Jos zeer dankbaar. Zonder zijn steun hadden 
we onze partij nooit zo prominent op de kaart kunnen zetten in 
Borgloon. Het deed hem enorm deugd dat hij nog mee kon maken 
dat de N-VA, erfgenaam van de voormalige Volksunie, zich als 
grootste partij in België zeer stevig nestelde in de Vlaamse en 
federale regering. En vooral dat de partij in talloze Vlaamse 
gemeenten in de meerderheid zit, waaronder tot voor kort in 
zijn eigen Borgloon.

In onze herinneringen zal Jos verder blijven leven als 
een wijze, diepgelovig christelijke, sobere en erg sociaal 
bewogen man. Een liefhebbende echtgenoot, tere vader 
en grootvader en pater familias van de familie Ory. 
Voor ons is hij daarom onsterfelijk.

Wist u dat …
… de huidige coalitie iedere Lonenaar tijdens de vorige legislaturen heeft opgezadeld met 
een gemiddelde schuld van ongeveer 1.140 euro? Beide partijen zijn er ook voor verant-
woordelijk dat u in Borgloon één van de hoogste personenbelastingen van Limburg betaalt.

… de grootse Loonse partij (de socialisten) vanaf 1 januari zelfs geen meerderheid meer 
heeft in het schepencollege? Alle belangrijke posities gaan naar de liberalen.

… Open Vld de meest kronkelende wegen bewandelt? Het budget 2015 (opgemaakt door kronkelende wegen bewandelt? Het budget 2015 (opgemaakt door kronkelende wegen
de vorige coalitie, mét de N-VA), waarover de liberalen tot voor kort vernietigend waren, 
werd plots unaniem goedgekeurd. Raadslid Kim Mommen (sp.a) krijgt bovendien dan toch 
een zitje in het AGB, hoewel hij niet zo lang geleden tot tweemaal toe werd weggestemd 
tijdens geheime stemmingen. Ook te zeer versnipperde bevoegdheden van de schepenen 
zijn ineens geen probleem meer.  En dan hebben we het nog niet over het handhaven van het 
aantal schepenen en het extra zitje van de gemeenteraadsvoorzitter, hoewel Open Vld had 
beloofd het met minder te doen.

… sp.a-raadslid Jo Dardenne eindelijk werd gesust? Hij mag zonder onderbreking zijn 
schepenambt verderzetten tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen en krijgt er als kers schepenambt verderzetten tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen en krijgt er als kers schepenambt
op de taart ook nog de functie van gemeenteraadsvoorzitter bij.
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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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

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

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:
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