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Beste Lonenaren,
De N-VA zat de voorbije tijd niet
stil. We volgen de ontwikkelingen
in onze gemeente op de voet. Zo
stellen we vast dat het gemeentebestuur te vaak kiest voor oplossingen op korte termijn. Hoewel
de N-VA blijft hameren op realistische en betaalbare alternatieven,
vallen onze voorstellen helaas al
te vaak in dovemansoren.
De N-VA vertrekt graag vanuit de
basis voor haar plannen. Wij gaan
uit van wat er leeft bij u. N-VA
Borgloon staat kortom open voor
uw ideeën en adviezen. Laat dus
uw stem horen, zodat wij een
programma kunnen creëren dat
aan uw noden tegemoet komt.
Want volgend jaar zijn het weer
gemeenteraadsverkiezingen en
kunnen we Borgloon de goede
koers laten varen.
Wilt u hieraan meewerken, voor
of achter de schermen, neem
dan contact op met één van onze
bestuursleden of stuur een mailtje
naar johan.quintens@n-va.be. Wij
heten u alvast van harte welkom
en kijken er naar uit om met u
samen te gaan voor een beter
bestuur. Want dat verdient u!
Johan Quintens
Voorzitter
N-VA
Borgloon

Stijging schulden
op kruissnelheid

 e N-VA vindt dat u meer waar
D
moet krijgen voor uw belastinggeld.

De meerderheid vertelt aan iedereen die het horen wil dat hun beleid op
kruissnelheid zit. Het is hun goed recht om hier in het lang en het breed
mee uit te pakken. Maar de N-VA heeft toch heel wat grote bedenkingen bij de zogezegde ‘verwezenlijkingen’. Wij hebben met name de
indruk dat vooral het verhogen van de schuldenberg op kruissnelheid
zit. En dat is nefast voor de financiële toestand van Borgloon.
Veel, zo niet alles, heeft te maken met de
vele megalomane (en erg dure) projecten
van het stadsbestuur. Maar al te vaak
werpt de meerderheid daarbij op dat de
stad nooit geld zal hebben om de nodige
investeringen te doen, als ze niet meer
extra kan bij lenen. Om dit standpunt te
verdedigen, verwijst men daarbij graag
naar het nabijgelegen Kortessem, dat een
nog veel hogere schuldenlast per inwoner torst. Maar werd die niet toevallig
gecreëerd door de vorige meerderheid
daar, waarin (jawel) Open Vld en sp.a
zaten? Gevolg: de huidige meerderheid
(met onder meer de N-VA) zit er met de
gebakken peren.

Investeer enkel in betaalbare
projecten, zegt N-VA
N-VA Borgloon is niet tegen investeringen
en leningen. Integendeel zelfs. Maar wij
zouden die enkel doen voor kleinschaligere en betaalbare projecten, die
heel snel zichtbaar en voelbaar zijn en die

een directe meerwaarde betekenen voor
de inwoners. Het tart volgens ons iedere
logica dat de stad blijft investeren in
bijkomend vastgoed, terwijl men niet eens
in staat is de eigen gebouwen te onderhouden en verbeteren. Denk maar aan het
Panishof, de Sporthal (cafetaria), de Stadshoeve of de parochiezaal in Hoepertingen.
Met deze meerderheid aan het roer zal de
Lonenaar in de geldbeugel blijven tasten,
zonder waar te krijgen voor zijn geld.
Bovendien moet deze enorme schuldenberg ooit terugbetaald worden. Deze
interesten betalen zonder dat er een
meerwaarde is voor de bewoners, kan
voor de N-VA niet.
Of blijft deze meerderheid soms torenhoge schulden maken met het oog op een
verplichte fusie, zodat ze de schuldenberg
kan doorschuiven? Dat zou pas echt
onverantwoord, onfatsoenlijk en
onethisch zijn!
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Krijgen onze kerken een nieuwe bestemming?
De kerken lopen al jaren leeg. Dat stelt de lokale bevolking en het beleid voor een grote uitdaging. Het al
dan niet open houden van dit religieus patrimonium blijft immers een uiterst gevoelig thema. Dat neemt
niet weg dat lege kerken niemand een voordeel bieden. Daarom zoekt de N-VA mee naar een oplossing.
Voor ons is het van cruciaal belang dat die oplossing er
komt op een eerlijke, objectieve en vooral ook efficiënte
manier. In samenwerking met de kerkelijke overheid
bovendien. En daar wringt in Borgloon helaas het
schoentje.

Kost wat kost een kerk in Gotem?

Tot voor kort zou er voor de kerken in Borgloon,
Hoepertingen en Jesseren niets veranderen. Maar nu
wil de burgemeester de kerk in zijn eigen Gotem kost
wat kost behouden. Hij doet op dat vlak niet onder voor
zijn eerste schepen, die wel zijn kerkdorp in Jesseren
kan handhaven. Nochtans bestaat er in het schepencollege geen eensgezindheid over wat er nu precies met
deze kerken moet gebeuren.
Voor de kerk in Gotem zou de oplossing wel eens een
verkoop kunnen zijn, in samenspraak met het bisdom.
Misschien is de eigenaar van een zeer bloeiende horecazaak in de naaste omgeving hier wel in geïnteresseerd.
Hij plukt er overigens nu al de vruchten van, want een
korte wandeling na een huwelijksplechtigheid in deze kerk
leidt je heel vlot en origineel naar deze feestzaal.

N-VA wil constructieve herbestemming

Klare antwoorden van de burgemeester op wat nu de bestemming van de kerken wordt, blijven voorlopig uit. Wij willen

gerust iedere Loonse inwoner zijn eigen dorpskerk gunnen, maar
praktisch noch financieel is dat haalbaar. Zelfs een leegstaande
kerk kost immers handenvol geld aan onderhoud. Daarom wil
de N-VA actief meewerken aan een constructieve oplossing die
de kerken een nieuw leven geeft. Maar dan wel zonder de ‘ons
kent ons’-politiek die in Borgloon iets te vaak regeert.

Tweede voetbalveld in Hoepertingen
Een aantal maanden geleden keurde de
N-VA in de gemeenteraad mee de aankoop
van het tweede voetbalterrein voor HIH
Hoepertingen goed. Enerzijds omdat de herbestemming van dit terrein als recreatieterrein al langer vastlag en niet meer kon
gewijzigd worden. Anderzijds omdat de
voetbalclub heel moeilijk zonder kan.
De enige voorwaarde voor ons was dat dit voetbalveld
ook beschikbaar moet kunnen zijn voor alle andere
Loonse verenigingen en scholen op dagen dat de
voetbalclub het terrein niet gebruikt. Het schepencollege en de voorzitter van de betrokken voetbalclub
waren het volmondig met ons eens.
Onze fractie vond dit een meer dan terechte eis omwille
van het kostenplaatje. Meer dan één miljoen euro
Loons belastinggeld zal immers naar de nieuwe
infrastructuur van de club gaan.

borgloon@n-va.be

N-VA-raadsleden Marie-Berte Leunen en Wim Lambrechts
dringen erop aan dat iedereen het nieuwe terrein kan gebruiken.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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N-VA wil Loons patrimonium in glorie herstellen

Het Kasteel van Rijkel
Over het kasteel van Rijkel vloeit al jaren stevig wat inkt. Positieve verhalen zijn het echter zelden. De
klachten van buren, passerende fietsers en voetgangers over de hinderlijke en gevaarlijk overhangende
takken van de niet bijgesnoeide hagen kan je niet op de vingers van één hand tellen.

Raadsleden Marie-Berte Leunen en Wim Lambrechts vinden het
niet normaal dat de stad de haag snoeide in plaats van de eigenaar.
De burgemeester trad in het verleden
vooral erg laks op: hij schreef geen enkele
GAS-boete uit en maakt evenmin een pv
op. En dus namen onze stadsdiensten dit
karwei maar voor hun rekening. Op
kosten van de Loonse belastingbetaler.
Dergelijke toestanden kan de N-VA onmogelijk aanvaarden. Of vindt u het normaal
dat het schepencollege op uw kosten
werken laat uitvoeren op privé-eigendommen? Niet alleen heeft onze technische
dienst de handen al vol genoeg met het
onderhoud van het publiek domein,
dergelijke initiatieven creëren ook een
gevaarlijk precedent.

De N-VA dringt er dan ook op aan bij het
stadsbestuur dat alle kosten doorgefactureerd zullen worden aan de eigenaar.
Misschien moeten burgemeester en schepenen hem ineens ook duidelijk maken
dat dergelijke zaken niet voor herhaling
vatbaar zijn.

Parochiezaal Hoepertingen

De huidige bestuursmeerderheid weet
blijkbaar na al die jaren nog steeds niet
wat aan te vangen met de parochiezaal in
Hoepertingen. De zaal is al lang niet meer
brandveilig en zou dus niet meer gebruikt
mogen worden. Want wat als er dan iets
fout loopt?

De N-VA is er een voorstander van om de
zaal open te houden. Mits dat er iets aan
de brandveiligheid wordt gedaan uiteraard. Enkele kleine aanpassingen volstaan
daarvoor: een brandveilige deur in de
verwarmingskamer en pictogrammen
die vluchtroutes aanduiden bijvoorbeeld.
Dat zou alvast de plaatselijke fanfare en
de toneelgroep een veilige en vertrouwde
repetitieruimte bezorgen.
Maar de meerderheid houdt vast aan
megalomane bouwprojecten. De maatschappelijk impact van een teloorgang van
het ontmoetingscentrum wordt onderschat
door het Loonse beleid. Waarom luistert
men anders niet naar de tientallen vragen
van de plaatselijke, zeer bezorgde
bevolking over het lot van dit gebouw?
Wil de stad dit gebouw verkopen?
De N-VA wil de zaal liever openhouden,
mits men iets doet aan de brandveiligheid.

Hartritmetoestel kan levens redden
Al meer dan twee jaar pleit de N-VA voor de aankoop van een aantal hartritmetoestellen. Deze AED-toestellen zijn efficiënt bij eventueel hartfalen. Het Loonse beleid heeft op dat vlak een zware verantwoordelijkheid.
We zijn dan ook erg tevreden dat de stad inmiddels een aantal toestellen aankocht. Maar het beleid mag het
daar niet bij laten.
Het is immers niet voldoende dat deze toestellen vlot beschikbaar en zeer goed zichtbaar zijn. Vlot ermee kunnen werken, is
een absolute voorwaarde. De stad zou dus de nodige trainingen
voor de aanwezige verantwoordelijken moeten organiseren, want
mogelijk kan dat een kostbaar mensenleven redden.
Ook de locatie waarop men de AED-toestellen hangt, is belangrijk. We vinden het daarom jammer dat het stadsbestuur de zeer
succesvolle Chiro-verenigingen van Hoepertingen en Borgloon
niet interessant genoeg vindt om daar een toestel te voorzien.

Bestuurslid Kamiel Groffils bij
het AED-toestel aan de sporthal.

www.n-va.be/borgloon

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand
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sociale
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Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT
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Aantal
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+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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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