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Stroopfabriek moet kaderen in ruimere visie
Als gewezen schepen is N-VAgemeenteraadslid Wim Lambrechts
goed geplaatst om te weten dat er in
Borgloon nog heel wat werk op de
plank ligt. “Ondanks de precaire
financiële toestand mogen we de
uitdagingen niet uit de weg gaan”,
zegt hij.
Dat brengt ons meteen bij de Stroopfabriek. Toen de N-VA in de meerderheid zat, onderzochten we een ‘light’versie van de renovatie, door de eigen
inbreng van 3,2 miljoen euro te verlagen, zonder subsidies te verliezen.
“We moeten veel verder kijken dan
onze neus lang is en veel verder gaan
met de uitdagingen in dit kader”,
volgens Wim.
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INZETTEN OP EVENEMENTEN

TECHNISCHE DIENST NAAR NIEUW
BEDRIJVENTERREIN?
De technische dienst zit bijvoorbeeld
nog steeds in oude gebouwen. Niet
eens alle voertuigen kunnen binnen
staan. Wettelijk is de stad niet eens in
orde. Evenmin logisch, en zelfs
inefficiënt, vinden we dat de administratie van de technische dienst gehuisvest is in het Administratief Centrum.
“Omdat deze gebouwen aansluiten
op de site van de Stroopfabriek zou de
technische dienst het beste verhuizen
naar het nieuwe bedrijventerrein”,
meent Wim Lambrechts. “Op de
huidige locatie van de technische dienst
zou dan beter een nieuw cultureel
centrum met een jeugdhuis komen.”

In het oude gebouw van de Stroopfabriek is de ingang van de toeristische
dienst voorzien. Er komt ook een
ruimte vrij voor het Fruitstreekmuseum. Daarnaast zal je in een
polyvalente ruimte evenementen van
kleine(re) omvang kunnen organiseren.

De parking van het stationsplein kan
dan weer het best worden doorgetrokken volgens de N-VA, zodat ook bezoekers van het nieuwe culturele centrum
die kunnen gebruiken. Daarmee slaan
we twee vliegen in één klap.

De evenementenhal De Fabrik, waar
intussen al vele feesten en voorstellingen plaatsvonden, is op dat vlak al een
succes. Hiermee is het bewijs geleverd
dat de vraag naar goede evenementenzalen wel degelijk bestaat in Borgloon.
Maar er moet nog veel gebeuren om
hier ook in de toekomst blijvend op in
te zetten.

Laat ons ook een einde maken aan het
Panishof. Zoals duidelijk te zien op de
foto zijn daar enorm veel hoge kosten
aan. De verwarming staat er zelfs in
containers, omdat er geen vergunning
is voor een bijgebouw.

www.n-va.be/borgloon

N-VA WIL PANISHOF VERKOPEN

Eenmaal het nieuwe culturele centrum er is, kan Borgloon het Panishof
verkopen en wordt de buurt ontlast bij
grote evenementen. De ambtenaren van

De N-VA wil meewerken
aan een financieel gezond
Borgloon, met projecten
die de burgers ten goede
komen.
Wim Lambrechts, gemeenteraadslid
het cultureel centrum kunnen dan mee
verhuizen naar de Stroopfabriek.
Ten slotte moeten we ook gaan
nadenken over de vele parochiezalen en
buurthuizen in onze stad. Hier kan de
politiek zelf knopen in doorhakken,
wat bij een herbestemming van kerken
niet altijd het geval is.

Er zijn veel hoge kosten aan het Panishof.

Lokale middenstand:
hoeksteen van de stad
mogelijkheid krijgt om de
toepassing van het reglement
fatsoenlijk na te gaan. In het
verleden bleek dat immers
allerminst evident.

REGLEMENT HUISHOUDELIJK
AFVAL MIST KANSEN
Onze plaatselijke middenstand
– en vooral de kleine(re)
zelfstandige - moeten we
koesteren. Daarmee zeggen we
niets nieuws. Daarom vinden
we het jammer dat de lokale
middenstandsraad niet werd
geraadpleegd over de aanpassing
van het belastingreglement over
reclamebedeling aan huis.

BEDELING RECLAMEFOLDER
WORDT ERG DUUR
N-VA-gemeenteraadslid kwam tot
de vaststelling dat de handelaars
in sommige gevallen tot driemaal
meer moeten betalen. Bovendien
houdt het reglement geen
rekening met de bedeling van een
A5-folder, hoewel dat formaat net
vaak gebruikt wordt door kleine
zelfstandigen of starters. Dat dit
evenveel zal kosten als een
A3-flyer, gaat er bij ons niet in.
De N-VA vraag ook dat de
bevoegde ambtenaar de

De middenstandsraad noch de
milieuraad werden dan weer om
advies gevraagd over het nieuwe
reglement voor huishoudelijk
afval.
Dit treedt in voege in 2017 en
voorziet een sociale correctie in
de vorm van een vermindering
van 25 euro. Dat steunt de N-VA
natuurlijk, maar we betreuren
dat het inleveren van een teveel
aan huisvuilzakken niet werd
opgenomen. Nochtans zou daar
een tegoedbon tegenover kunnen
staan, waarmee u de Loonse
middenstand kan steunen.
De vele onthaalmoeders
blijven bovendien zitten met
de wegwerpluiers, terwijl
de zelfstandigen nog steeds
aan loodzware en dure
afvalcontracten vasthangen.
De N-VA stemde om die redenen
tegen dit reglement.

N-VA vraagt meer steun
voor Loonse jeugd
De nieuwe overeenkomsten
met verenigingen verdelen de
maandelijkse papierafhalingen
ongelijk over de jeugdverenigingen. Zo krijgt Chiro Hoepertingen slechts drie beurten, maar
Zaalbalploeg ZVK negen.
Een oplossing voor het ‘Stoofke’
in Rijkel is er ook nog niet. Het
vorige lokaal is onveilig en wordt
daarom afgebroken. De N-VA
stelt onder meer voor om de
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N-VA-bestuur
vernieuwt

Milieubelasting
afgeschaft

Op 5 maart organiseert N-VA Borgloon
lokale bestuursverkiezingen. Alle leden
mogen dan hun stem uitbrengen op een
nieuwe voorzitter en ondervoorzitter.
Het nieuwe team heeft de belangrijke
taak om van de verkiezingen van 2018
een groot electoraal succes te maken
voor de N-VA.

N-VA Borgloon is blij dat de jaarlijkse
milieubelasting van 30 euro dit jaar afgeschaft
werd. Al hadden we liever een vermindering op
de jaarlijkse factuur van Limburg.net gezien. Die
loopt immers behoorlijk hoog op en dreigt in de
toekomst nog meer doorgerekend te worden aan u.

Wil jij (al dan niet als lid) ook
meewerken aan het Borgloon van
morgen of een taak opnemen in
het bestuur? Stuur dan
een mailtje naar
johan.quintens@n-va.be
of bel Johan op
gsm-nummer
0485 787 535. Wij nemen
dan verder contact met
je op en bekijken samen
hoe we elkaar kunnen
versterken.

Omleiding zwaar vervoer moet bebouwde
kom veiliger maken
Tijdens de politieraad van
10 december stelde N-VA-raadslid
Marie-Berte Leunen voor om het
zware vervoer van de expresweg
Hasselt-Sint-Truiden (N80) om te
leiden richting Sint-Truiden. Zo
wordt de sluipweg, die door de
bebouwde kommen van Alken,
Wellen, Hoepertingen, Gelmen
en Jeuk loopt, ontlast. MarieBerte zal de gemaakte beloftes
hierover blijven opvolgen, want
uw veiligheid staat centraal voor
de N-VA.

Wist je dat …

De geschrapte
milieubelasting slaat
een gat van ongeveer
112 000 euro in de
stadskas, geld dat
normaalgezien onder
meer besteed wordt
aan het onderhoud
van grachten en
de aanleg van
erosiestroken. Hoe
dit voortaan betaald
zal worden, is niet
duidelijk.

… het OCMW in Borgloon twintig asielzoekers
zal opvangen en huisvesten?
… de stad zo maar eventjes 77 leningen lopen
heeft?
… Borgloon in november 315 werklozen telde
(volgens Het Belang van Limburg)?
… de OCMW-voorzitter de stad Borgloon gaat
vertegenwoordigen in Inter-Aqua? Het verband
tussen de twee zien we eerlijk gezegd niet echt.

OCMW-secretaris rijkelijk beloond vlak voor pensioen
In augustus vorig jaar trad, samen met het nieuwe
schepencollege, een nieuwe OCMW-voorzitter
aan. Die wist al langer dat de voormalige OCMWsecretaris op 1 december op pensioen zou gaan en
dat zijn assistente 15 weken met bevallingsverlof
zou gaan. De N-VA begrijpt dan ook niet dat de
secretaris gedurende die tijd als extern adviseur
ingehuurd moest worden. Het extra kostenplaatje
hiervoor bedraagt 3 000 euro aan loon, de
onkostenvergoeding van 1 000 euro nog niet
inbegrepen.
Voor prestaties aan een ritme van 2,5 dagen per
week is dat een rijkelijke vergoeding. We twijfelen
niet aan de capaciteiten van de OCMW-secretaris,
maar we fronsen bij deze bedragen toch even de
wenkbrauwen.

We zijn wel positief over het feit dat de huidige
gemeentesecretaris sinds 1 december zijn job zal
combineren met die van OCMW-secretaris, met het
oog op de nakende fusie tussen beide administraties
in 2019.
Niettemin zouden er wel twee aparte financiële
beheerders behouden blijven. Dat druist in tegen
iedere logica.

Sinds 1 december zijn de
functies van gemeente- en
OCMW-secretaris gecombineerd, wat eindelijk een
besparing oplevert.

N-VA Borgloon gaat digitaal
technische dienst te verhuizen
naar het nieuwe bedrijventerrein
aan de veiling. Zo creëren we
ruimte voor de jeugd vlakbij de
Stroopfabriek.

We zullen u ook dit jaar op geregelde tijdstippen blijven informeren via het Nieuw-Loons Magazine. Maar voor
de meest actuele thema’s en lokale activiteiten kan u ook terecht op onze website en Facebook-pagina. Surf hier
zeker eens naar toe en blijf constant op de hoogte van de laatste nieuwtjes!

Marie-Berte Leunen
Politieraadslid

Bezoek ook onze andere digitale mediakanalen:

www.n-va.be/borgloon

www.n-va.be/borgloon

www.facebook.com/nva.borgloon

