
Jaargang 2016 • Nr.  1  •  apr i l

LANAKEN

www.n-va.be/lanaken

Waar is ‘plan B’ als sneltram er niet komt?
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‘Internationale 
veiligheid: niets is 

nog zeker’

Thema-avond met 
Steven Vandeput

Vrijdag 29 april
19.30 uur

Cultuurcafé
Cultureel Centrum Lanaken
Aan de Engelse Hof 10, Lanaken

Rommelmarkt 
Lanaken-Centrum

Zondag 28 augustus
Rondom het 

Cultureel Centrum

De voorbije maanden en weken werd er heel veel gesproken over de sneltram 
Hasselt-Maastricht. Er is daar nog steeds geen duidelijke uitspraak over. Komt 
die er? Of niet? Wel is duidelijk dat Maastricht er een rommeltje van gemaakt 
heeft. 

Blijkbaar dachten ze aan de overkant van de Maas dat Vlaanderen wel over de 
brug zou komen met extra geld. Gelukkig bekijkt N-VA-minister Ben Weyts dit 
dossier met de nodige helderheid. Hij laat zich niet opjagen door de Nederlan-
ders of de voorstanders van dit project in Limburg. De Lanakense burgemeester 
en zijn schepenen hebben hun hele beleid opgehangen aan de komst van deze 
sneltram. Nu die er zeker niet 
komt voor 2018, vragen wij ons 
af waar het plan B blijft.

OOK WINKELBELEID VRAAGT 
DRINGENDE OPLOSSINGEN
Ook de manier waarop men 
probeert om het winkelcen-
trum van Lanaken terug leven 
in te blazen, lijkt niet echt aan 
te slaan. De leegstand van de 
winkels is er niet op verbeterd. 
De centrummanager probeert 
in Lanaken ideetjes die ze 
in andere gemeenten ook al 
geprobeerd heeft. Veel nieuwe 
ideeën hebben we nog niet gehoord. En daar betaalt men toch een centrum-
manager voor.

En wat dan gezegd over de aanstelling van deze centrummanager. Al meer 
dan zes maanden vraagt de N-VA naar alle documenten over deze aanstel-
ling. Het moet zijn dat dit dossier al heel ver weg geborgen zit. Nog steeds 
hebben we niets ontvangen.

De renovatiepremie die startende handelaars krijgen in het centrum van 
Lanaken is geen slecht initiatief. Maar ook dit is geen nieuw idee. Dit past 
Tongeren ook al enkele jaren toe, met wisselend succes. Maar welk nut heeft 
zo’n premie voor een startende handelaar als die elk jaar langs de gemeente-
kassa moet passeren om 350 euro extra belastingen te betalen?

De komst van de sneltram moest ook de 
middenstand nieuw leven inblazen. 
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N-VA Lanaken: uw stem in het beleid
Hebt u een vraag, idee of opmerking? Laat het ons weten!

N-VA-leden kiezen nieuw 
lokaal bestuur

Op 10 maart verkozen de Lanakense N-VA-leden een 
nieuw lokaal partijbestuur. Johan Pauly begint aan zijn 
tweede termijn als voorzitter van N-VA Lanaken. Peter 
Clauwers werd verkozen tot ondervoorzitter. Annicka 
Ziolkowski is secretaris.

Voorzitter Johan Pauly is zelfstandige. Hij zetelt in de provin-
cieraad en is lid van het arrondissementeel bestuur van N-VA 
Limburg. “Ik ben fier om opnieuw voorzitter te mogen zijn van 
deze schitterende afdeling”, verklaart hij. “We hebben een team 
van geweldig gedreven mensen. Deze groep zal de komende 
jaren keihard werken. Wij staan klaar staan om een antwoord 
te geven op de vragen van de Lanakenaar.”

N-VA WIL WEGEN OP GEMEENTEBELEID
Samen met onze verkozenen in de gemeenteraad zal het 
nieuwe N-VA-bestuur de Lanakenaar een stem geven in het 
gemeentebestuur. We doen dit op een onderbouwde en goed 
doordachte wijze. Ook vanuit de oppositie is het mogelijk om 
te wegen op een gemeentebestuur.

Geeft Whatsapp-buurtpreventie 
extra ondersteuning
In Lanaken heb je verschillende Whatsapp-buurtpreventiegroepen. 
Er is er één actief in elke deelgemeente. Met Whatsapp kan je foto’s 
en video’s doorsturen en zo de taak van de politie vergemakkelij-
ken. Maar het is niet omdat deze buurtpreventiegroepen er nu zijn, 
dat het gemeentebestuur zelf geen initiatieven meer moet nemen.

N-VA VRAAGT DRIE VORMEN VAN ONDERSTEUNING
Wij hebben helaas de indruk dat de burgemeester en zijn schepenen dit wel denken. Deze groepen verdienen 
een proactieve ondersteuning. Daarom legde de N-VA op de gemeenteraad van maart de volgende voorstellen 
op tafel:

• Plaats borden die de aanwezigheid van een Whatsapp-buurtpreventiegroep aanduiden.

• Leid de coördinators op.

• Zorg voor een onkostenvergoeding voor de vrijwilligers.

De inwoners van Lanaken hebben al een eerste stap gezet naar meer veiligheid in de gemeente. 
Het wordt tijd dat het gemeentebestuur nu ook haar steentje bijdraagt.

Nieuw woongebied in Gellik
Waarom nieuwe bouwgronden als de behoefte er niet is?

De nieuwe verkavelingen in de Kerkstraat in Gellik beroeren de gemoederen. N-VA Lana-
ken heeft zich vanaf het begin gekant tegen de ontwikkeling van dit woongebied. N-VA-
provincie raadslid Johan Pauly en fractieleider Piet Van Berkel geven hun mening over dit 
heikele dossier. 

Waar gaat het eigenlijk over?

Piet Van Berkel: Al sinds de jaren zeventig spreekt men erover om het gebied tussen de Dorps
straat en de Kerkstraat te gebruiken om nieuwe woningen te zetten. Als die noodzaak aan bouw
plaatsen er is tenminste. Maar bij dit gemeentebestuur kan blijkbaar alles op bestelling aange
vraagd worden. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de woonuitbreiding er vooral 
komt omdat één of meerdere grootgrondbezitters dat willen. 

Extra bouwplaatsen lijken toch een goede zaak? Of ziet de N-VA dat anders? 

Johan Pauly: Ook wij zijn absoluut voorstander van goedkope bouwplaatsen en woningen in Lanaken. Maar uit de 
laatste woonbehoeftestudie blijkt dat er in onze gemeente al een overaanbod is. Er is dus geen noodzaak voor woon
uitbreiding in Gellik. Dus waarom wil deze meerderheid absoluut die bouwzone erdoor duwen? 

De N-VA-fractie stemde als enige tegen dit project in de gemeenteraad. Is de oppositie verdeeld over dit dossier? 

Piet Van Berkel: Over de motivering van andere partijen ga ik me niet uitlaten. Maar blijkbaar zijn sommige partijen 
in de gemeenteraad voor, terwijl ze zich bij de man in de straat profileren als een partij die tegen is. De NVA is hoe 
dan ook consequent. Wij hebben ons bijvoorbeeld ook gekant tegen extra bouwplaatsen in Rekem. Eveneens omdat de 
noodzaak aan nieuwe bouwplaatsen daar ontbrak.

De woonuitbreiding gebeurt in meerdere fases. De burgemeester wil de eerste fase uitvoeren, maar fase 2 en 3 
opofferen. Hecht jij geloof aan die belofte? 

Johan Pauly: De uiteindelijke beslissing in dit soort dossiers ligt altijd bij de politiek. Nieuwe politici kunnen dus nieu
we beslissingen opleveren. De Limburgse deputatie eist nu blijkbaar dat fase 2 en fase 3 niet worden uitgevoerd. Maar 
als we binnen een paar jaar een nieuwe provincieraad kiezen, kan dat ineens helemaal anders zijn. De burgemeester 
belooft dus iets wat hij moeilijk met zekerheid kan zeggen. 

Zijn de plannen die voorliggen nadelig voor de omwonenden? 

Piet Van Berkel: Dit zou wel eens kunnen. Wat zal er bijvoorbeeld gebeuren met het extra verkeer? De Dorpsstraat 
is nu al een drukke baan. En wat bij overvloedige regenval? In de Dorpsstraat is regelmatig wateroverlast bij hevige 
regenval. Gaan de genomen maatregelen hier een oplossing bieden?

De gemeente wil de nieuwe 
verkaveling ten alle kost 
doordrukken. Wat zijn de 
motieven van de meerderheid?

JOHAN PAULY
voorzitter 

provincieraadslid
johan.pauly@nva.be

KARIN THIJS
gemeenteraadslid 

karin.thijs@nva.be

MARCEL 
KERKHOFS
gemeenteraadslid

marcel.kerkhofs@nva.be

PIET VAN BERKEL
fractieleider 

gemeenteraad
piet.vanberkel@nva.be

LUC PREVAES
gemeenteraadslid

luc.prevaes@nva.be 

JOCHEN 
BROUNS
OCMW-raadslid

jochen.brouns@nva.be

BESTUURSLEDEN

Annicka Ziolkowski

Eric Vuurstaek Boris Mechels 

Lizzy Veltjen 

Marc Verheyen

Peter Clauwers 

Ron Biesmans



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

De Limburgse belastingbetaler wordt de grote winnaar van de provinciale hervorming.
Limburg heft nu nog een te hoge provinciale belasting. Vanaf 2017 zal dat 
veranderen. In plaats van de huidige 400 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
zal de Limburgse belastingbetaler dan heel wat minder moeten betalen.

Fractievoorzitter Hendrik Verbrugge hoopt ook dat de hervorming 
het Limburggevoel weer aanwakkert: “Nu spreekt Limburg vaak niet met één stem 
omdat onze provincie geen sturende hoofdstad heeft. De rivaliteit tussen de 
Hasseltse en Genkse meerderheid mag Limburg niet langer benadelen.”

provincieraadsleden

NU

in Limburg

63 -50%
nog 30 provincieraadsleden

“Belastingbetaler is de grote winnaar” 
  Hendrik Verbrugge,  N-VA fractievoorzitter provincieraad

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /
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