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LANAKEN

Sportcomplex Motaignehof kost 
belastingbetaler minimaal 33 miljoen euro
N-VA Lanaken is voor degelijke sportinfrastructuur. Maar die infrastructuur moet betaalbaar zijn 
voor de gemeente. Het sportcomplex Motaignehof zal de belastingbetaler op termijn maar liefst  
minimaal 33 miljoen euro kosten. N-VA Lanaken vindt dat wel erg veel geld.

Kostenplaatje sportcomplex Montaignehof loopt op
“Het sportcomplex Montaignehof kost u als belastingbetaler 
elk jaar 1,1 miljoen euro. En dat 30 jaar lang. Na die periode 
van 30 jaar wordt het gemeentebestuur eigenaar van het 
complex. Aan het eind van het verhaal heeft het sport- 
complex dus minstens 33 miljoen euro gekost”, rekende  
afdelingsvoorzitter Peter Clauwers uit. Maar daar stopt het 
niet. Als het sportcomplex verlies maakt, moet het verlies 
grotendeels door de gemeente Lanaken bijgepast worden.

Rondje ‘sporthallen sluiten’
“Toen de cijfers aan het licht kwamen, begrepen we meteen 
waarom de gemeente bezig is met een rondje ‘sporthallen 
sluiten’. Sporthal Sint-Servaes is al afgebroken, Veldwezelt 
gaat dicht en in Rekem is er nog maar een beperkt sportaanbod. 
De kerkdorpen verliezen op die manier een belangrijk deel 
van hun sportinfrastructuur”, betreurt afdelingssecretaris 
Natascha Pernet.

Belastingverhoging op til? 
N-VA Lanaken is voor degelijke sportinfrastructuur. Maar 
een sportcomplex mag geen molensteen rond de nek van  
de gemeentefinanciën zijn. De N-VA waarschuwde in het 
begin van deze bestuursperiode voor de hoge uitgaven en 
de gevolgen voor de gemeentefinanciën. We hopen dat het 
gemeentebestuur op termijn uw belastingen niet zal moeten 
verhogen om de financiën in evenwicht te houden. 
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N-VA wil aanpak overlast van jeugdbendes en illegalen
Gemeenteraadslid Boris Mechels riep de burgemeester op om actie te ondernemen tegen de 
overlast die jeugdbendes en illegalen veroorzaken in Lanaken-Centrum. Er zijn de voorbije 
maanden verschillende incidenten met jeugdbendes en illegalen geweest.

N-VA Lanaken vindt het belangrijk dat jongeren de nodige ruimte krijgen en elkaar kunnen 
ontmoeten in onze gemeente. Maar in geval van overlast, wordt er een grens overschreden. 
Overlast moet daarom streng aangepakt worden. De jongeren die Lanaken-Centrum teisteren, 
zijn geen hangjongeren, maar wel een jongerenbende. De N-VA vraagt het gemeentebestuur om 
maatregelen te treffen. 
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Gemeentebestuur  
heeft weinig oog  
voor tentoonstelling  
Come Closer
Feesteditie voor Come Closer
Afgelopen zomer was de tentoonstelling ‘Come Closer’ in 
het kasteel van Oud-Rekem aan zijn tiende editie toe. Aan de 
tentoonstelling werken kunstenaars uit verschillende landen 
mee. Het zijn veelal jonge, beloftevolle artiesten die hopen 
dat de tentoonstelling een springplank is naar veel meer succes 
in de toekomst. Zo stelt een van de deelnemende kunstenaar 
van vorig jaar z’n werken inmiddels tentoon in Venetië.

Gemeentebestuur weigert materiële ondersteuning
Het gemeentebestuur heeft helaas weinig oog voor de 
tentoonstelling ‘Come Closer’. De curatoren verzochten het 
gemeentebestuur om, naast de financiële ondersteuning om 
de twee jaar, ook materiële ondersteuning te bieden. Het gaat 
dan concreet om de overnachtingen voor de kunstenaars, een 
kleine vrachtwagen om materiaal te vervoeren en partytafels 
voor de openingsreceptie. Het gemeentebestuur gaf niet thuis.

Gemiste kans
Ook op de uitnodiging aan de burgemeester en schepen van 
Cultuur om de tentoonstelling te 
openen werd niet ingegaan. Een 
gemiste kans om Rekem en diens 
prachtige kasteel te promoten. Wat 
voor het kunstproject in Rekem 
niet kan, kan voor het kunsten-
centrum in Neerharen blijkbaar 
wel. Die tweespalt valt moeilijk te 
verdedigen. 

Gemeentedienst krijgt nieuwe afdeling ‘mens’
Wat verandert er?
De meerderheidspartijen legden een hertekening van de 
personeelsstructuur voor op de gemeenteraad. Er wordt een 
nieuwe afdeling ‘mens’ gecreëerd, met daarin bijna alle taken 
en bevoegdheden van de huidige dienst ‘vrije tijd’. De dienst 
‘vrije tijd’ blijft alleen nog bevoegd voor het project met 
Lanaken V.V. en een aantal aspecten die met de kerkdorpen 
te maken hebben.

Wijziging door gemeenteraad gejaagd
De N-VA-fractie had voor, tijdens en na de gemeenteraad het 
raden naar de exacte redenen van de wijziging. De bevoegde 
schepen weigerde voldoende opheldering te geven en bleef 
hangen in vage argumentatie. Fractievoorzitter Johan Pauly 
gaf aan dat raadsleden te weinig informatie kregen om in te 
kunnen schatten of de wijziging noodzakelijk is. Maar uitstel 
was niet mogelijk. De wijziging moest en zou onmiddellijk 
goedgekeurd worden.

N-VA pleit voor omzichtige aanpak
N-VA Lanaken stelt zich de vraag waarom de beslissing zo 
snel genomen moest worden. Het lamentabele personeels-
beleid van dit gemeentebestuur heeft u de afgelopen jaren 
nochtans al duizenden euro’s gekost aan ontslagvergoedingen. 
Vergoedingen die men moest betalen nadat de betrokken 
ambtenaren naar de rechtbank trokken en daar volledig in 
het gelijk gesteld werden. Je zou van het gemeentebestuur 
mogen verwachten dat het nu 
wat omzichtiger te werk gaat. 
Niets blijkt minder waar. Welk 
spel wordt er hier gespeeld met 
het personeel? Het personeel, dat 
dagelijks zorgt voor een goede 
dienstverlening, verdient beter.

Annemie Langmans
Bestuurslid

Johan Pauly
Fractievoorzitter
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N-VA pleit voor aanpak drugs- en alcoholproblematiek
Het nieuwe veiligheidsplan geeft aan dat het gebruik van drugs en alcohol gemeengoed geworden zijn 
in Lanaken. Waar het gebruik van drugs vroeger in de marginale sfeer werd gecatalogeerd, zijn drugs 
nu in alle lagen van de bevolking aanwezig. En dan zien we waarschijnlijk alleen maar het topje van de 
ijsberg.

Actiepunten in samenspraak met drugs- en alcoholdeskundigen
N-VA Lanaken stelde vast dat de cijfers de afgelopen twaalf jaar alleen maar zorgwekkender werden. 
We riepen het gemeentebestuur daarom op om de nodige acties te ondernemen. Daarbij stelden we 
voor om een commissie op te richten waarin de gemeenteraad in overleg kan treden met drugs- en 
alcoholdeskundigen. Daar moeten vervolgens concrete actiepunten uit voortvloeien. Deze problematiek 
vraagt immers om een breed gedragen en gefundeerde aanpak.

Piet van Berkel
Gemeenteraadslid

Zorgaanbod school Rekem blijft gegarandeerd 
Voor de zomervakantie werden de leerkrachten, 
ouders en leerlingen van de gemeentelijke basis- 
en kleuterschool in Rekem opgeschrikt. Ze kregen 
te horen dat er plannen waren om de school over 
te dragen aan een ander onderwijsnet. De reden? 
Een louter financiële afweging. Het plan is, tot 
vreugde van N-VA Lanaken, inmiddels van de 
baan. 

Overdracht omwille van financiële redenen
“Na tussenkomst van ouders, leerkrachten en leerlingen  
besliste het gemeentebestuur, dat op dit moment eigenaar 
is van de school, om de overdracht aan een ander net te 
annuleren. De eventuele overdracht was voor het gemeente-
bestuur een puur financiële kwestie. De lagere inkomsten en 
de hogere uitgaven van de school lagen aan de grondslag van 
de beslissing”, zegt bestuurslid Robrecht Slootmaekers. 

Zorg voor leerlingen blijft gegarandeerd 
“N-VA Lanaken is blij dat de leerkrachten hun uitstekende 
werk kunnen blijven voortzetten. Het gemeenschapsonderwijs 
en het katholieke net waren geïnteresseerd om de school over 
te nemen, maar konden niet garanderen dat het huidige aantal 
zorguren behouden zou blijven. De extra zorg die leerkrachten 
aan hun leerlingen geven, is voor de N-VA erg belangrijk. 
Elk kind verdient de beste ondersteuning en zorg. Elke euro 
die het gemeentebestuur in de school in Rekem investeert, 

is meer dan goed besteed. De school levert bovendien een 
belangrijke bijdrage aan de aanpak van kansarmoede in onze 
gemeente”, zegt bestuurslid Karin Thijs. 

Robrecht Slootmaekers
Bestuurslid

Karin Thijs
Bestuurslid
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


