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Moet Borgloon fusie aangaan  
met andere gemeentes?
Het is opvallend stil in Borgloon rond een mogelijke fusie van onze 
gemeente. Nochtans is het meer dan vijf voor twaalf rond dit uiterst 
belangrijk thema. Uiterlijk op 31 december dit jaar zou iedere Vlaamse 
gemeente aan de Vlaamse Regering officieel moeten meedelen of ze 
vrijwillig wil fusioneren met één of meerdere gemeentes.
Op de eerste plaats moeten we ons de 
vraag stellen of we dat als Lonenaren wel 
willen. De N-VA is een harde voorstander 
van fusies. Die kunnen namelijk kosten 
besparen én de efficiëntie verhogen. 
Natuurlijk moet de lokale burger er ook 
veel beter van worden. We moeten ons er 
bovendien voor hoeden dat wij als Lonen-
aren niet op een eiland belanden waar we 
wel blijven staan op onze zelfstandigheid 
en eigenheid maar met een nauwelijks 
nog te verantwoorden hoge schuldlast. 
Want die schulden, die moeten vroeg of 
laat hoe dan ook afgelost worden.

Voordelen van een fusie
De financiële voordelen van een vrijwil-
lige en tijdige fusie tussen Borgloon en 
één of meerdere omliggende gemeenten 
zijn een belangrijke reden om zo’n fusie 
te overwegen. De schuldenlast van de 

nieuwe fusiegemeente zou immers met 
ca. 20 miljoen euro verminderen omdat 
Vlaanderen per inwoner 500 euro schuld 
overneemt. 

Wanneer Borgloon niet zou fuseren met 
een buurgemeente, betekent dat boven-
dien dat onze stad zelf garant zal moeten 
staan voor alle noodzakelijke investerin-
gen, dienstverlening en gemaakte schul-
den. Dit doen zonder de gemeentebelas-
tingen of opcentiemen te verhogen, is een 
nagenoeg onmogelijke opdracht.

De N-VA ziet kortom wat voordelen in 
een fusie, zowel financieel als naar dienst-
verlening naar de burger toe. We hopen 
dan ook op een snel en gedegen debat 
hierover, zodat we optimaal kunnen  
profiteren van het geld dat Vlaanderen 
veil heeft voor een vrijwillige fusie.

Natuurwandeling 
en wokavond
Voor het eerst in haar  
geschiedenis organiseert N-VA 
Borgloon een begeleide  
natuurwandeling op zondag  
13 november. We vetrekken om  
15 uur aan ‘Het Land van  
Engelingen’, Helshovenstraat 33  
in Hoepertingen/Borgloon.  
De wandeling van 4 km zal  
ongeveer anderhalf uur duren. 
Daarna bieden we u een drankje of 
een koffie aan.

We sluiten de activiteit vanaf  
17.30 uur af met een lekker 
wokdiner. Iedereen (dus ook niet-
N-VA-leden) is meer dan hartelijk 
welkom. We vragen alleen dat u 
zich voor 8 november inschrijft via  
marie-berte.leunen@n-va.be of 
via gsm-nummer 0497 46 71 16.

Als u wil mee-eten, stort dan het 
bedrag van 15 euro persoon  
(exclusief dranken) voor  
8 november op rekeningnummer 
BE76 880521370195 met  
vermelding van naam en  
aantal deelnemers voor het 
wokdiner.

Zondag 
13 november
Start wandeling: 

15 uur

Start wokdiner: 

17.30 uur

Welke mogelijkheden ziet de N-VA voor een Loonse fusie? Lees het op pagina 2!

  Als Borgloon samengaat met een andere gemeente, neemt Vlaanderen een deel van de stadsschuld op zich.
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Met welke gemeente(n) kan 
Borgloon fuseren?
In het onderzoeken van fusiemogelijkheden ziet 
de N-VA een aantal mogelijke denkpistes voor 
Borgloon. De meeste logische keuze zou zijn dat we 
in ons eigen kanton zouden blijven, conform met 
de huidige politiezone van Heers, Wellen, Alken, 
Kortessem en Borgloon. Alle gemeenten hebben 
immers een eerder landelijk karakter. Een andere 
optie is om samen te gaan met grotere steden zoals 
Tongeren of Sint-Truiden. In dat geval worden we 
dan wel Tongenaar of Truienaar.

Loonse bevolking moet betrokken worden
De laatste gemeentelijke fusies dateren van 1977. Deze ervaring 
heeft ons alvast geleerd dat hierin veel eerder politieke belangen 
hebben gespeeld dan die van de burgers. Dit wil N-VA Borgloon 
deze keer zo veel mogelijk vermijden. De postjes die na de fusie 
te verdelen zijn moeten van ondergeschikt belang zijn. Wij 
stellen het belang van de burger voorop. We hopen dat de andere 
(traditionele) partijen dat ook doen. 

Daarom vinden we het onbegrijpelijk dat de fusie nog op geen 
enkele gemeenteraadszitting aan bod kwam. Het huidige 
schepencollege zwijgt voorlopig in alle talen over het onderwerp. 
Als Lonenaar hoeven we het helemaal niet te pikken dat deze 
gesprekken in achterkamertjes worden gevoerd. Een echte 
democratie kan pas slagen als je de betrokkenheid van iedere 
burger verhoogt.

Burgerparticipatie
Misschien kan dit enkel via een zeer duidelijk en ondubbelzinnig 
referendum onder de Loonse bevolking, hoewel de N-VA een 
koele minnaar is van referenda. Op z’n minst heeft het huidige 
Loonse beleid de morele plicht de bevolking eerlijk, uitgebreid en 
duidelijk te informeren via lokale infosessies.

Waar wacht de huidige meerderheid nog op om eindelijk tot de 
actie over te gaan? Het wordt tijd om kleur te bekennen over een 
mogelijke fusie, als het hiervoor al niet veel te laat is. Het gaat 
immers over de toekomst van iedere Lonenaar, over zijn (haar) 
kinderen, kleinkinderen en alle volgende generaties.

Openbare werken geen 
prioriteit voor Borgloon
Wim Lambrechts, voormalig N-VA-schepen 
van Openbare Werken, weet maar al te goed 
dat de gemeentearbeiders zich stevig inspannen 
om openbare werken uit te voeren. Maar de 
prioriteiten van de huidige meerderheid liggen 
blijkbaar elders. 
Zo liggen de stoepen naar de scholen open, waardoor 
scholieren op de weg moeten zonder bescherming. De 
parken die de Vlaamse Landmaatschappij aanlegde, liggen 
er bovendien al meer dan een jaar erg verloederd bij. En 
toeristen kunnen nog niet eens zitten op banken om uit te 
rusten. De N-VA hoopt dat de stad alsnog werk maakt van 
deze openbare werken.

Visie nodig voor sporthal
Damesvoetbalplein
Het damesvoetbalplein ligt open zonder langetermijnvisie 
(zie foto). De N-VA vraagt dringend actie. Zo bepleiten we de  
plaatsing van outdoor fitnesstoestellen en zitbanken. En met een 
speelplein erbij zouden jong en oud meer samen kunnen zijn dan 
nu het geval is.

Infrastructuur
De sporthal wordt voorzien van nieuwe verwarming en 
hopelijk ook van een goede sanitaire voorziening. Heel goed 
nieuws! Maar hoe zit het met de toegang voor mensen met 
een beperking? De bestaande liftkoker werd nooit in gebruik 
genomen, omdat er een pomp instaat om het grondwater weg te 
pompen, dag en nacht.

Laat ons al het water opvangen en gebruiken voor de sanitaire 
doeleinden en het afstomen van fietsen, stelt de N-VA voor. Zo 
kan de riolering in de St.-Rochuslaan ontlast worden en wordt 
het gratis water ten minste efficiënt en milieubewust gebruikt.

Huisvestiging
Dit stadsbestuur zou in de grond moeten zakken van schaamte. 
Het woongedeelte, dat door de cafetaria-uitbater wordt gebruikt 
en aan hem verhuurd, ligt er al jaren in een erbarmelijke 
toestand bij. Als we de sporthal willen opwaarderen, moet de 
stad ook hier een prioriteit van maken.

Werken in Jesseren slepen aan
De werken in Jesseren zouden tachtig 
dagen duren. Maar bij het ter perse gaan 
van dit Nieuw-Loons Magazine zijn ze, 
een jaar na de start van de werken, nog 
steeds niet afgerond. Men is wel al bezig 
met de plaatsing van de speeltoestellen, 
die in een andere aanbesteding zaten. 

Met bosmaaier werden de stoepen 
naast de Jesserenstraat verlost van het 
woekerende onkruid, maar de paden 
en de petanqueruimte zijn er nog steeds 
niet van gespaard. Maandenlang hebben 
de betrokkenen Jesserenaren op nieuwe 
omheining  moeten wachten rond hun 
percelen en werden de oude weggenomen 
zonder verwittiging. 

De voetweg tussen het kerkplein en  de 
speelweide is grotendeels verdwenen door 
ondoordachte aanleg. De fruitboeren 
moeten er immers draaien om hun 
percelen te kunnen bewerken. Ondertussen 
is deze weg ook al deels overwoekerd door 
onkruid.

Het is alsof de bevoegde schepen, nota bene 
zelf inwoner van Jesseren, wegens veel te 
drukke andere politieke en niet-politieke 
bezigheden, niet de tijd neemt om deze 
werken beter op te volgen. Hij is ook te 
weinig aanwezig op de werfvergaderingen.

Klachten over de gang van zaken door 
de lokale bevolking worden gewoon 

genegeerd. En dan te denken dat de 
burgemeester in de bestuursraad van de 
Vlaamse Landmaatschappij zit.

  De N-VA ziet een aantal mogelijkheden om de fusiepuzzel te leggen.

 De toeristen kunnen niet eens uitrusten op de banken.

Willekeur dreigt bij erkenning  
sportverenigingen
Voortaan heeft het Loonse schepen-
college de beslissingsmacht over de 
erkenning van sportverenigingen. 
Vroeger was dit voorbehouden aan de 
gemeenteraad om de neutraliteit van 
zo’n beslissing te garanderen.  
De N-VA vreest nu willekeur bij de 
erkenning van sportverenigingen.

Indien een vereniging geen erkenning krijgt, kan die volgens het reglement van 
de sportraad weliswaar in beroep gaan. Maar dat moet gebeuren bij – jawel – 
datzélfde schepencollege. Men is hier dus zowel rechter als overtreder. En dus 
zouden de erkenningen van sportverenigingen wel eens afhankelijk kunnen 
worden van de willekeur van het schepencollege.

Nieuwe procedure gaat in tegen gemeentereglement
Volgens het gemeentereglement dienen gemeenteraadsleden steeds elke schijn 
van partijdigheid te mijden. Het reglement wordt hier duidelijk met de voeten 
getreden. Toen N-VA-raadslid Johan Quintens de gemeenteraad hier attent op 
maakte, werd de zaak gewoon van tafel geveegd en toch goedgekeurd. 

Geen digitale  
informatie over  
afschaffing  
fractievergoeding
De huidige Loonse meerderheid 
schafte een aantal maanden geleden 
de fractievergoeding voor het werkjaar 
2016 af. Het gaat om een bedrag van 
maximaal 500 euro per jaar, per 
politieke fractie. Ze had ten stelligste 
beloofd de gemeenteraadsleden 
voortaan digitaal te informeren, 
zodat documenten en dossiers via 
internet ingekeken en gedownload 
kunnen worden. Op zich is N-VA 
Borgloon hiervan een voorstander, 
want het is minder tijdrovend en 
papierverslindend. Maar intussen werd 
de oppositie al maanden lang beperkt 
in haar werking en weer in de maling 
genomen.



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering
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schijnzelfstandigheid*
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waar ook ter wereld
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bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

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

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 toegangsrecht 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:     /     /


