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“De N-VA is uw alternatief
voor het huidige beleid.”
Johan Pauly
Lijsttrekker

Beter Lanaken!
Johan Pauly trekt N-VA-lijst

Lees meer op onze website www.n-va.be/lanaken.

Op 14 oktober mag u naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Alle partijen in Lanaken zijn
nu volop bezig met het maken van hun kandidatenlijsten en hun programma. Ook N-VA Lanaken is hier
volop mee bezig. In dit huis-aan-huisblad zal u alvast een stuk van ons programma kunnen lezen.
Johan Pauly lijsttrekker

“Ik ben vereerd dat het bestuur van N-VA Lanaken mij heeft
gekozen om haar lijst aan te voeren. Samen met onze andere
kandidaten zullen we N-VA in Lanaken ook verder laten
groeien”, zegt lijsttrekker Johan Pauly.

Maar bovenal is er geen visie op langere termijn. Het enige wat
men ziet, is investeringen in gebouwen, bakstenen en beton.
Investeren in mensen is niet aan de orde.

 Het eigen patrimonium wordt verkocht om financiële avon-

Dit moet en kan helemaal anders. Lanaken moet terug een
gemeente worden waar mensen opnieuw op de eerste plaats
komen. Lanaken moet opnieuw ambitie hebben en uitstralen.
Lanaken moet weer een gemeente zijn waar iedereen meetelt,
volgens duidelijke regels en afspraken, waarden en normen die
het gemeentebestuur ook zelf uitdraagt.

 De eigen sportinfrastructuur wordt jarenlang verwaarloosd

U beslist op 14 oktober

Tijd voor Verandering met de N-VA

Twaalf jaar blauw-rood-groen beleid laat duidelijk zijn sporen
na:
tuurtjes te kunnen bekostigen.

waardoor er in gigantische nieuwe infrastructuur moet geïnvesteerd worden.
 De kerkdorpen blijven na jaren van minachting voor hun
centra achter met een kater.
 Inspraak voor inwoners is vooral een noodzakelijk kwaad
waarmee men liever geen rekening houdt.
 De kansarmoede onder jongeren stijgt met bijna tien procent
op twaalf jaar tijd.

Veilig thuis in een welvarend Lanaken

Open Vld, sp.a en Groen hebben zich weer aan elkaar gekluisterd om de komende zes jaar Lanaken verder te besturen. Als
inwoner van Lanaken heeft u wel degelijk nog de sleutel in
handen. U kan bepalen welk beleid er de komende jaren in
Lanaken zal komen: meer van hetzelfde of Verandering met de
N-VA. De N-VA is uw alternatief voor het huidige beleid. N-VA
Lanaken staat voor een andere visie waarin u als inwoner meer
gewaardeerd en gehoord wordt.
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Lanaken erkent European Disability Card

Eerst luisteren, dan doen

Op voorstel van de N-VA keurde de gemeenteraad het gebruik, de erkenning en de promotie van de
European Disability Card goed. De kaart is een initiatief van staatssecretaris voor Personen met een
Beperking Zuhal Demir.

Inspraak in Lanaken? We hebben de voorbije jaren en maanden
genoeg voorbeelden gezien van te weinig of geen inspraak.
Het verkeerscirculatieplan Lanaken-centrum

Kaart toont officiële erkenning van beperking aan

De kaart zorgt ervoor dat personen met een beperking makkelijker toegang tot sportieve en culturele evenementen krijgen. Mensen met een beperking laten aan de kassa vaak doktersbriefjes, attesten van een instelling of bijvoorbeeld een
parkeerkaart zien. Die veelheid aan verschillende documenten maakt het moeilijk voor de persoon achter de ticketbalie
om te bevestigen of de persoon met een beperking inderdaad
in aanmerking komt voor een voorbehouden plaats, specifieke korting of een ander voordeel. De European Disability
Card verandert dat. Mensen met een beperking tonen met de
kaart aan dat ze een officiële erkenning van hun beperking
hebben gekregen. Geen honderden verschillende documenten meer, maar één eenvoudige, uniforme kaart. De kaart
wordt inmiddels in zeven Europese landen erkend.

De plannen waren klaar en de aanbesteding was al toegewezen. Toen pas kwam
men tot de vaststelling dat men geen advies had ingewonnen van handelaren of
inwoners. Het plan wordt dan gewoon uitgevoerd, ook al zijn er op dat ogenblik
al heel wat protesten. Achteraf, na nog meer protest en een slechte score op de
gevraagde enquête, wordt het verkeersplan in Lanaken-centrum aangepast. Het
kost de Lanakenaar extra belastinggeld om deze fouten recht te zetten.

Sociale woningen in Neerharen-centrum

In 2012 kwamen plannen naar boven om in het centrum van Neerharen sociale
appartementen te bouwen. Ondanks protest van het hele dorp werd de vergunning toch
afgeleverd door het gemeentebestuur in 2014.
Daarvoor gaat onze dank uit naar de bevoegde adviescommissie gehandicaptenbeleid, die een doorbraak forceerde.
De gemeente gaat de kaart promoten via haar communicatie.

N-VA-voorstel uiteindelijk toch goedgekeurd

De gemeenteraad keurde het voorstel uiteindelijk toch goed,
nadat het in 2017 eerder verworpen werd.

Veilig Lanaken

Ieders dorp leeft
We moeten elk kerkdorp in Lanaken
haar eigenheid laten behouden, maar
ook nog versterken. Een gemeentebestuur kan voor een perfecte aanvulling
zorgen, met een correcte verdeling van
de diverse middelen.
Wij willen mensen aanzetten om in hun
eigen buurt projecten op te zetten om de leefbaarheid en de sociale cohesie te verbeteren.
N-VA wil daarom elk jaar budget vrijmaken om
deze projecten te financieren. Voor de N-VA is
gemeenschapsvorming het beste middel tegen
sociale uitsluiting en vereenzaming.

lanaken @n-va.be

N-VA Lanaken wil een veilige woon- en leefomgeving.
We willen de bestaande maatregelen verder uitbreiden.
Op gebied van drugscriminaliteit en vandalisme willen
we systematische en doelgerichte acties. Vooral in onze
grensgemeenten ondervinden we te veel overlast. Met de
N-VA zal er gefocust worden op een nultolerantiebeleid.
Veiligheid gaat ook over een
veilige leefomgeving. De leefbaarheid en de gezondheid van
onze inwoners zal altijd op de
eerste plaats staan.
Een situatie zoals in de
Sint-Servaeswijk waar er op
een ongecontroleerde manier
asbesthoudende platen werden
verwijderd, mag absoluut nooit
meer voorvallen.

Sinds 2017 is de vergunning vernietigd en is Neerharen een bouwput rijker. Dit ontsiert de hele buurt van het authentieke Neerharen. En hoe moet het nu verder?
Dit zijn voorbeelden van projecten waar er niet geluisterd is naar de u, de inwoner. Twee projecten waar het gemeentebestuur
van Open Vld, sp.a en Groen gewoon doorging, zonder omkijken. Maar ook bij andere beslissingen van het schepencollege
merken we regelmatig het gebrek aan inspraak voor mensen, buurtbewoners of adviesgroepen.

N-VA staat voor Verandering

De N-VA wil dit veranderen. Inspraak voor de adviesraden en buurtcomités moet weer de norm worden. Voor de N-VA is de
Lanakenaar wel mondig genoeg om zijn zegje te doen. Voor de N-VA is de Lanakenaar wel verstandig genoeg om verder te
kijken dan zijn eigen voordeur. De N-VA geeft de Lanakenaar weer een stem. Een stem in de uitbouw van zijn of haar eigen
buurt.

Commercieel Lanaken
N-VA Lanaken wilt het commerciële Lanaken klaarmaken
voor de toekomst. Handelaars en ondernemers zullen aangemoedigd en ondersteund worden om de e-commerce met succes te omarmen. Digitale hulpmiddelen zullen de hand elaars
en hun cliënteel korter bij elkaar brengen.
Handelaars, ondernemers en starters zullen ook aangemoedigd worden om
in de centra van de verschillende kerkdorpen een zaak op te starten. Meer
handelaars in de dorpscentra zorgen voor meer sociale contacten en meer
beleving.
N-VA Lanaken wil ook de beschikbare industriegronden beter benutten. Op
dit ogenblik kan maar de helft van werkende Lanakense bevolking in eigen
gemeente aan het werk. In vergelijkbare gemeenten is dit meer 65 procent. Op Vlaams niveau zelfs meer dan 70 procent.

Meer weten over N-VA Lanaken?
lanaken@n-va.be
www.n-va.be/lanaken
N-VA Lanaken

Veilig thuis in een welvarend Lanaken

www.n-va.be/lanaken

Haal de Vlaamse Leeuw

Vlaanderen.
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
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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