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Beste Lonenaar
2018 heeft alvast een vliegende start
genomen. In de maand januari hebben we
talloze nieuwe leden mogen verwelkomen
in onze N-VA-afdeling, waaronder ook
heel wat jongeren.
Het is een mooie bevestiging dat we de
goede weg zijn ingeslagen met onze
werking en dat men ons als een volwaardig alternatief beschouwt, dat in schril
contrast staat met de oude politieke
cultuur van het huidige bestuur.
We brengen de jongeren dan ook graag
extra onder de aandacht, want er zijn
voor hen geen nieuwe of uitdagende
initiatieven ondernomen. Daarom roepen
wij onze jongeren op om samen met ons
vorm te geven aan een volwaardig jeugdbeleid in Borgloon.
Niet alleen door jongeren inspraak te
geven, maar ook door samen de handen
uit de mouwen te steken. Ben je tussen
16 en 30 jaar oud? Dan kan je lid worden
van Jong N-VA Borgloon. Jij bent immers
de toekomst van Borgloon. Jij verdient
meer dan onze bijzondere aandacht.
Johan QUINTENS
Afdelingsvoorzitter

Minister Homans investeert 60 000
euro in strijd tegen kansarmoede in
Borgloon
Vlaams N-VA-minister voor Armoedebestrijding Liesbeth Homans schonk
60 000 euro aan het OCMW in Borgloon
om kansarmoede beter te bestrijden.
Natuurlijk werd dit bedrag graag in dank
aangenomen. Met het geld kunnen we
mensen die het moeilijker hebben in onze
stad een hart onder de riem steken.

OCMW- en gemeenteraadslid
Marie-Berte Leunen bedankte tijdens
het nationale N-VA-nieuwjaarsfeest in
de Mechelse Nekkerhal minister Homans
nog eens extra namens onze afdeling
voor de financiële steun in de strijd
tegen kansarmoede.

De Verandering Werkt
Kortessem wijst de weg voor schuldafbouw
In onze buurgemeente Kortessem is men er, met de N-VA sinds 2012 mee in het bestuur, in geslaagd om de gemiddelde schuld per inwoner te verminderen met 550 euro.

De Verandering Werkt

De schuldafbouw gebeurde in budgettair
moeilijke tijden. In de komende jaren zal
de schuld nog verder dalen. Vooral de
nodige besparingen en de beschikbare
middelen zo doordacht mogelijk inzetten,
leidden tot de daling van de schuld. Daar
kan men in Borgloon nog wat van leren.
Wat een verschil met Borgloon. Hier
werd amper tot niets bespaard. Integen-
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deel zelfs, de schuld liep met maar liefst
40 procent op. N-VA Borgloon wil na de
verkiezingen van 14 oktober het goede
voorbeeld volgen van buurgemeente
Kortessem. We willen als goede huisvaders omgaan met uw belastinggeld:
zorgvuldig en zuinig. Daarvoor vragen
we in oktober uw steun. De Verandering
met de N-VA werkt. Laten we daar in
Borgloon ook voor gaan.
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Belastingverlaging blijkt habbekrats te zijn
Toen de meerderheid een belastingverlaging aankondigde, volgde er een pittig debat op de gemeenteraad. Concreet ging het om een verlaging van de onroerende voorheffing, of kort gezegd de grondbelasting in Borgloon. Volgens de burgemeester ging het om een jaarlijkse belastingverlaging van
minstens 10 euro voor elke Loonse belastingplichtige. N-VA-gemeenteraadslid Wim Lambrechts
betwistte dat en sprak eerder van minder dan 2 euro. Hoe zit de vork nu in de steel?
Belastingverlaging van minder dan 2 euro

We kregen heel wat reacties van Lonenaren bij de ontvangst
van hun laatste aanslagbiljet. En wat blijkt? Voor een eigen
woning varieert de verlaging tussen 1,65 en 1,86 euro. Is men
bovendien ook nog eigenaar van wat weiland, dan bedraagt
deze vermindering zelfs slechts 1,23 euro. Misschien net
voldoende voor een reep Mars en een blik cola.

N-VA wil wonen in Borgloon aantrekkelijk maken

In de N-VA zal men steeds een vastberaden bondgenoot
vinden om wonen, en blijven wonen, in Borgloon zo financieel aantrekkelijk mogelijk te maken. Maar dan moet er werk
gemaakt worden van echte verandering. Deze habbekrats
volstaat niet.

“Met wat je minder aan belastingen betaalt, kan je
misschien net een blikje cola en een reep Mars kopen”,
zegt gemeenteraadslid Wim Lambrechts.

Factuur Bloesemhof blijft stijgen
Anderhalf jaar geleden kostte een éénpersoonskamer in woonzorgcentrum Bloesemhof in Borgloon nog 50
euro per dag, vandaag is dat al 52 euro. Op die manier wordt het voor sommige bewoners steeds moeilijker
om de factuur te betalen.
Factuur woonzorgcentrum wordt duurder

De totale factuur bedraagt maandelijks tussen de 1 600 en 1
800 euro. De tekorten variëren daarbij van 170 tot 319 euro per
maand. Niet moeilijk, als je weet dat het gemiddelde pensioen
van een werknemer zo’n 1300 euro per maand bedraagt. Zelfstandigen zijn nog slechter af. Dit zijn cijfers die wij niet uit onze
duim zuigen. Ze zijn gebaseerd op een rusthuisbarometer.

Verder blijkt hier ook uit dat de Vlaming gemiddeld 1 665
euro per maand voor een rusthuis betaalt, extraatjes zoals
pedicure of medicijnen inbegrepen. Volgens deze zelfde studie
schijnt driekwart van de rusthuisbewoners zijn factuur met zijn
pensioen niet meer te kunnen betalen. Dit betekent dan dat ze
hiervoor moeten terugvallen op financiële hulp van familie of
het OCMW.

Meer ambitie tonen

Van een bestuursmeerderheid met socialisten
zou je dat niet verwachten. Zich verschuilen
achter de redenering dat ons woonzorgcentrum
het in vergelijking met andere omliggende centra
nog niet zo slecht doet, is maar al te gemakkelijk. Dat doet immers niet af van de prijsverhoging van twee euro en het feit dat het voor veel
bewoners steeds moeilijker wordt om de factuur
te betalen.
De N-VA is veel ambitieuzer. Onze senioren
verdienen het om zoveel als mogelijk van een
zorgeloze oude dag te kunnen genieten. Als het
van de N-VA afhangt zullen verdere toekomstige
verhogingen op z’n minst een halt toegeroepen
worden.
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Geen duidelijkheid over bijkomende kosten
aankoop Nieuwlandklooster
Het huidige beleid in Borgloon blijft maar
volharden in haar intenties om zo veel
mogelijk vastgoed te blijven verwerven. Op
de gemeenteraad van december 2017 werd
een definitieve stap gezet naar de aankoop van
het Nieuwlandklooster met een kostenplaatje
van 1,6 miljoen euro.
Nood aan financieel verantwoord beleid

Op zich hebben wij als N-VA-fractie niets tegen het
verwerven van een mooi kloostergebouw. Op voorwaarde natuurlijk dat dit voor onze stad wel financieel en
praktisch haalbaar is. We mogen in dit dossier de nodige
restauratiewerken niet over het hoofd zien. En welke extra kost brengt dat met zich mee? Die vraag kan niemand
beantwoorden.

Nog veel vragen rijzen

Is dit een zoveelste avontuur zoals bij de Stadshoeve en
de Stroopfabriek? Wat met het drukke verkeer in een erg
smalle straat, vooral tijdens de schooluren en -dagen?
Wat met de parkeermogelijkheden, die er nu al niet zijn?
Al deze vragen blijven onbeantwoord. Het zal aan het
volgende schepencollege zijn om zich daar over te buigen. Eén ding lijkt zeker: de Lonenaar zal de komende
jaren nog dieper in zijn geldbeugel moeten tasten om alle
nodige restauraties en aanpassingen te bekostigen.

Belastingverlaging in plaats van prestigeprojecten

De N-VA wil een financieel verantwoord beleid. Door
dit soort dure en ondoordachte investeringen geeft
de gemeente veel geld uit. Dat leidt dan weer tot hoge
belastingen. De N-VA wil dat ten koste van alles absoluut
vermijden. De gemeentebelastingen – zeker de opcentiemen – zouden veel eerder naar omlaag moeten, omdat ze
in Limburg al tot een van de allerhoogste behoren. Dat
kan niet als een gemeente zich blijft inladen met dure
prestigeprojecten.

Een toekomstplan voor onze kerken

De kerk van de toekomst
N-VA Borgloon pleit voor een haalbaarheidsonderzoek over de toekomst van de parochiekerken.
Onze N-VA-fractie vraagt aandacht voor de toekomst van de parochiekerken in de gemeente.
Nieuwe invulling onderzoeken

Het aantal kerkgangers is de laatste decennia stelselmatig afgenomen. De verschillende parochiekerken staan leeg of worden
amper nog gebruikt. Tegelijkertijd is er
in onze gemeente nood aan bijkomende
ruimte voor bijvoorbeeld kinderopvang.
De kost voor het onderhoud en de renovatie van parochiekerken legt een zware
financiële last op de gemeente.
Die last valt moeilijk te verantwoorden
wanneer kerkgebouwen hun religieuze
functie verliezen en leeg komen te staan.
Toch is de gemeente (mee) verantwoordelijk om het kerkelijk patrimonium op

haar grondgebied op duurzame wijze
in stand te houden. Daarom gaat de
gemeente best op zoek naar nieuwe
invullingen voor haar parochiekerken.

Neven- of herbestemming biedt
kansen

Een neven- of herbestemming kan
de kerk nieuw leven inblazen. Zo kan
een kerk bijvoorbeeld dienst doen
als bibliotheek of ruimte bieden voor
kinderopvang. De stap van idee naar
concrete realisatie is echter niet vanzelfsprekend. Als N-VA-fractie pleiten we
ervoor om een haalbaarheidsonderzoek
voor de parochiekerken uit te voeren als
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basis voor een toekomstige bestemming.
We roepen het gemeentebestuur op om
hiervoor een aanvraag in te dienen.
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De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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