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European Disability Card p.2 We ledigt glasbollen en wanneer? p.3

De Lanakenaar verdient beter
In dit nieuwe nummer van ons huis-aan-
huisblad kan u lezen dat onze man-
datarissen niet stilzitten. De voorbije 
maanden en jaren dienden we verschil-
lende voorstellen in op de gemeenteraad. 
Zo gaf N-VA Lanaken de aanzet tot wat 
nu het subsidiereglement voor kinder-
opvangplaatsen is. Ook dankzij de N-VA 
zijn alle ontmoetingscentra nu van luier-
tafels voorzien.

In juni dienden we nog het voorstel in om 
evenementen in onze gemeente duurza-
mer te maken. We pleitten ook voor de 
invoering van de European Disability 
Card. Over beide ideeën leest u meer op 
de tweede pagina van dit blad. Check 
zeker ook  www.n-va.be/lanaken voor de 
laatste ontwikkelingen in deze dossiers.

Gebrek aan durf, lef en visie

Ondertussen blijft dit gemeentebestuur 
onze gemeente maar verder volbouwen. 

Het lijkt erop dat het schepencollege 
aan het handje loopt van verschillende 
projectontwikkelaars. Midden in het 
historische hart van Oud-Rekem worden 
bijvoorbeeld 49 wooneenheden gebouwd. 
En het zullen geen woningen zijn voor 
jonge gezinnen of mensen met beperkt 
inkomen. “Dit is projectgrond en daar 
mag op gebouwd worden”, volgens de 
burgemeester en schepenen. De N-VA ziet 
echter vooral een gebrek aan durf, lef en 
visie. 

Ook de zoveelste aanpassing van de  
Stationsstraat beroert de gemoederen. 
Café- en restauranthouders zijn niet 
gelukkig dat ze hun terrassen moet 
aanpassen aan de wil van het gemeente-
bestuur. En dit allemaal voor ‘de beleving 
van het centrum’. In sommige landen 
moet iedereen zich onderwerpen aan het  
regime. Is dit nu in het ‘liberale’  
Lanaken plots ook al het geval?

Vind een koopje op  

de Rommelmarkt!
Zondag 27 augustus 2017  

Parking van het Cultureel Centrum 
Deuren open om 8 uur

Nieuw in de gemeenteraad:

Natascha Pernet

Op 26 april legde Natascha Pernet 
uit Veldwezelt de eed af als nieuw 
gemeenteraadslid voor de N-VA.  
“Ik had nooit gedacht om nog in 
aanmerking te komen voor de 
gemeenteraad”, zegt ze. “Maar de 
Lanakenaar kan op me rekenen.”

“Een paar jaar geleden deed ik 
met volle goesting mee aan de 
verkiezingen. Ik ben dan ook blij 
om het komende anderhalf jaar 
mijn steentje te kunnen bijdragen 
in de gemeenteraad. De partij mag 
op mij rekenen. Maar het is vooral 
voor de Lanakenaar dat ik dit doe.”

“Met Piet van Berkel en Johan 
Pauly heb ik twee schitterende 
leermeesters aan mijn zijde”, 
besluit Natascha. “En samen met 
Karin zal ik voor de nodige vrouwe-
lijke inzichten zorgen in de fractie.”
De N-VA wenst Natascha erg veel 
succes. 

We zijn ervan overtuigd dat ze een 
uitstekend raadslid zal zijn.

“In tegenstelling tot het 
gemeentebestuur komt de 
N-VA met voorstellen die u 
verder helpen.”
Peter Clauwers,  
voorzitter N-VA Lanaken
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Ecologisch Lanaken 
N-VA wil evenementen duurzamer maken

Voor N-VA Lanaken is een duurzaam beleid altijd van belang 
geweest. In de provincieraad polste Johan Pauly al regelmatig 
naar maatregelen om plastiek afval te beperken. Ook in Lanaken 
proberen we die lijn door te trekken. Daarom diende de N-VA-
fractie op de gemeenteraad van juni het voorstel in om tegen 2020 
volledig duurzame evenementen te hebben.

“Ons voorstel is gebaseerd op een samenwerking tussen de 
milieudienst van de gemeente en de organisator van het 
evenement”, verklaart Johan Pauly. “Daarnaast voorzien wij ook 
een subsidie van maximaal 2 500 euro. Het is een belangrijk signaal 
naar de organisatoren. Wij willen hen helpen 
om duurzaam te organiseren: minder 
energie, minder water, minder plastiek, 
minder afval... Uiteindelijk winnen we 
er allemaal bij.”

Op de gemeenteraad van juni vroeg de N-VA aan het  
gemeentebestuur om de European Disability Card ook in 
onze gemeente te erkennen. Dat zou mensen met een  
handicap toelaten om optimaal te kunnen genieten van  
evenementen in Lanaken.

De European Disability Card bewijst dat personen met een 
handicap als dusdanig erkend zijn. De kaart werd in België 
ingevoerd, dankzij een samenwerking tussen de vijf instellin-
gen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met 
een handicap.

Wanneer Lanaken besluit partner te worden in dit project,  
betekent dit simpelweg dat ze kenbaar maakt dat de kaart 
binnen de gemeente bij evenementen wordt aanvaard. Dit kan 
gebeuren via de officiële kanalen van de stad, zoals de  
gemeentelijke website en Attent maar ook via reclame of flyers.

Evenementen worden toegankelijker

De gemeente Lanaken bepaalt als organisator van evenemen-
ten zelf welk voordeel ze toekent aan de houders van de EU 
Disability Card. Dat kan gaan over:

• Verlaagde tarieven bij evenementen
• Korting bij gegidste rondleidingen
• Voorbehouden plaatsen voor de houders van de kaart
• …

De mogelijkheden zijn eindeloos, en het maakt Lanakense 
evenementen een stuk toegankelijker voor personen met een 
handicap. Daarnaast vragen wij ook dat het gemeentebestuur 
andere organisatoren van evenementen aanspoort om  
rekening te houden met deze European Disability Card.

Ook de uitslag van de eindstemming over dit voorstel vindt u terug 
op www.n-va.be/lanaken.

European Disability Card laat iedereen volop genieten  
van cultuuraanbod

Bij het drukken van dit blaadje was de eindstemming op de gemeenteraad nog niet bekend.  
Lees of ons voorstel goedgekeurd werd op www.n-va.be/lanaken.

“Uiteindelijk winnen we allemaal bij dit voorstel.”
Johan Pauly, provincieraadslid
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Uw N-VA-vertegenwoordigers in de gemeente

N-VA Lanaken
Uw stem in de gemeenteraad
N-VA Lanaken zet zich elke dag weer in voor u in de gemeente. In de gemeenteraad en daarbuiten. Op deze pagina leest u enkele 
zaken die we voor u op de agenda plaatsten.

Wie maakt de glasbollen leeg en wanneer?

In een antwoord op een N-VA-vraag gaf schepen Gorissen toe dat 
er problemen waren met het leegmaken van de glasbollen die her 
en der in Lanaken staan. Volgens de schepen mag dit maar tussen 
8 uur en 18 uur. Maar wat blijkt nu? In het GAS-reglement van de 
gemeente (en volgens Limburg.net) mag dit zelfs tussen 6 uur en 22 
uur. Wie zegt hier nu de waarheid?

Wordt terrein van het ‘Rubberke’ een kmo-zone?

Het was N-VA Lanaken al opgevallen dat dit braakliggend terrein 
weer te koop staat. Niet enkel als kmo-grond trouwens: ook 
milieubelastende bedrijven mogen zich er vestigen. Pas na onze 
vraag op de gemeenteraad nam het gemeentebestuur contact op met 
de eigenaar. De N-VA zal dit dossier van nabij blijven volgen. Een 
kmo-zone midden in een woongebied is niet meer van deze tijd.

Piet van Berkel
fractievoorzitter

Boris Mechels
OCMW-raadslid

Natascha Pernet 
gemeenteraadslid

Karin Thijs 
gemeenteraadslid

Johan Pauly 
gemeenteraadslid 
provincieraadslid

N-VA Lanaken 
wenst u een
zonnige  
zomer!
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De Vlaamse economie groeit

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


