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HERSELT
V.U.: LUC T’SYEN, HEIDE 3, 2230 HERSELT

Het is weer 
tijd om op 
zoek te 
gaan naar de 
Slimste Leeuw 
van Vlaanderen.

We hebben weer heel wat inte-
ressante, schattige, onnozele en 
gemene vragen klaar. Bovendien 
kan u opnieuw mooie prijzen 
winnen.

De Slimste Leeuw van Vlaanderen 
is een familiequiz: iedereen kan 
meedoen. Een ploeg bestaat uit 
maximaal 5 personen. Inschrijven 
kost 15 euro per ploeg.

Neem snel contact op met  
luc.tsyen@n-va.be of via gsm op 
0477 96 08 21.

vrijdag 
12 mei19.30 uurParochiezaal,  Vest 5, Herselt

N-VA Herselt is er 
voor u!

 www.facebook.com/NVAHerselt
 www.n-va.be/herselt
 herselt@n-va.be

Luc T’Syen, voorzitter 
luc.tsyen@n-va.be

Peter Keymeulen, ondervoorzitter 
peter.keymeulen@n-va.be

Herselt is enige Vlaamse gemeente 
waar belastingen stijgen in 2017
In onze vorig publicaties haalden we wel vaker de soms érg creatieve  
interpretatie aan die het gemeentebestuur aan de Herseltse financiën 
geeft. Die struisvogelpolitiek van het schepencollege wreekt zich nu. 
Om het hoofd boven water te houden, komen de burgemeester en de 
schepen van Financiën met een voorspelbare oplossing. Ze willen u op-
zadelen met meer belastingen. De N-VA is daar niet over te spreken. 

Vlaamse cijfers tonen aan dat Herselt de 
enige gemeente zou zijn die in 2017 de  
belastingen verhoogt. En dat terwijl in 
veel van de 307 andere gemeentes de 
belastingen net dalen dit jaar. Het ver-
wondert de N-VA dan ook niet dat het 
gemeentebestuur een misleidende infor-
matie-campagne opzet om die belasting- 
verhoging te verdoezelen. Burgemeester 
en schepenen verkopen de maatregelen 
daarin zowaar als een belastingverlaging. 
Meer hierover leest u op pagina 3.

N-VA zorgt voor verandering en 
vooruitgang
Gelukkig kan u op de N-VA rekenen om 
alsnog zaken ten goede te veranderen in 
Herselt. Het had heel wat voeten in de 
aarde, maar vanuit de oppositie konden 
we toch enkele belangrijke maatregelen 
doordrukken voor u. Op pagina 2 vind u 
een kort overzicht.

Ondertussen werkt onze N-VA-afdeling al 
volop aan plannen voor een beter bestuur 
na de verkiezingen van 2018. De vernieu-
wende voorstellen vinden we niet alleen in 
eigen kring, maar ook dankzij uw input. 

U kan steeds bij mezelf en de N-VA- 
mandatarissen in uw buurt terecht met 
ideeën voor een positief Herselts project. 
Onze deur staat ook altijd open voor 
mensen die zich voor de N-VA en voor de 
gemeente willen engageren. 

Alle contact-
gegevens vindt u op:
www.n-va.be/herselt.

Luc T’Syen,  
voorzitter  
N-VA Herselt

 De gemeente schuift de factuur van de 
slechte gemeentefinanciën door naar u.

Wist je dat ...
Negeer de geruchten: N-VA Herselt gaat NIET in kartel met CD&V(+) naar de 
verkiezingen van 2018. Het N-VA-programma zal duidelijk en onverdund voor 
verandering gaan. Want dat is meer dan ooit hard nodig voor Herselt, Ramsel, 
Blauberg, Bergom en Varenwinkel.

Neem foto’s van zwerfvuil en win! p.2 U betaalt gemeentelijke rekening p.3
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Leg zwerfvuil vast op de gevoelige plaat! 
De gemeentespreuk van Herselt is ‘gastvrij en groen’ maar de N-VA is bekommerd om onze groene gemeente. Wie wandelt in onze  
natuur komt namelijk te vaak zwerfvuil tegen. Wij vragen dat de gemeente hier efficiënt en hard tegen optreedt. Om het probleem onder 
de aandacht te brengen organiseert N-VA-Herselt daarom een fotowedstrijd. 

Maak een foto die gebruikt kan worden voor een sensibiliseringscampagne 
over zwerfvuil, en vermeld bij elke foto de locatie. N-VA-gemeenteraadslid 
Tinne Saliën zal de meest treffende foto’s selecteren. Deze worden dan  
gepubliceerd in ons volgende huis-aan-huisblad. De fotograaf van de  
winnende foto krijgt voor 100 euro waardebons bij de Herseltse middenstand. 
Doe dus mee voor een proper en écht groen Herselt!

N-VA drukt positieve maatregelen door in 
gemeenteraad

Begraafplaatsen krijgen opknapbeurt
In ‘Herselt Leeft’ van maart 2017 kondigt het ge-
meentebestuur een opwaardering van de Herseltse 
begraafplaatsen aan. Eindelijk, want de N-VA 
drong daar al drie jaar op aan. Het gaat weliswaar 
om een beperkte opknapbeurt, maar dat is alvast 
een goed begin.

Buitenschoolse kinderopvang in Ramsel
De gemeente zet op onze vraag ook duidelijk stap-
pen voor de bouw van de buitenschoolse kinder-
opvang van Ramsel. De ganse OCMW-raad zet de 
schouders onder dit project. De eerste resultaten 
zouden zichtbaar moeten zijn in het najaar van 
2018.

Een hartveiligere gemeente
De langverwachte hartritmetoestellen zijn onder-
tussen aangekocht en geïnstalleerd. Je kan zo’n 
AED-toestel vinden aan de zuidingang van De 
Mixx, aan de inkom van het gemeentehuis, aan 
de parochiezaal van Ramsel, in Bergom aan de 
Torenkelder, aan de kapel van Varenwinkel en aan 
de Norbertuszaal van Blauberg.

Wildspiegels helpen mens en dier
Herselt is een groene en bosrijke gemeente, waar 
heel wat wild leeft. Elk jaar worden echter veel 
amfibieën, vogels en zoogdieren slachtoffer van 
het verkeer.  
 
Onlangs besloot de gemeente daarom, op ver-
zoek van de N-VA, om te investeren in een he-
leboel wildspiegels. Die moeten zowel menselijk 
als dierlijk leed in het verkeer vermijden.

Meer inspraak voor u
In het programma waarmee N-VA Herselt in 
2012 naar de verkiezingen trok, pleitten we voor 
burgerparticipatie. Wij waren dan ook blij ver-
rast dat de gemeente met ‘Herteken Herselt’ een 
echt participatieproject uitprobeerde. Super! 

Wanneer de gemeente nu nog het N-VA-voorstel 
om voor elke gemeenteraad een vragen(half-)
uurtje te houden zou steunen, dan geraken we 
er wel.

Fotowedstrijd

 Stuur je foto’s ten laatste op 
31 mei 2017 naar  
tinne.salien@n-va.be.

De N-VA weegt steeds meer op het beleid in Herselt. Dat kost vaak bloed, 
zweet en tranen, maar we overtuigen het gemeentebestuur alsmaar vaker 
van het nut van onze voorstellen. Op deze pagina sommen graag enkele  
zaken op die we verwezenlijkten voor u.

 Peter Keymeulen, N-VA-fractieleider
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Nog jaren op rij een belastingverhoging

U betaalt de rekening van ondoordacht gemeentelijk beleid
Herselt zit in financieel slechte 
papieren. De oplossing van het 
gemeentebestuur is even voorspel-
baar als onbegrijpelijk: ze willen de 
komende vier jaar een stapsgewijze 
stijging van de gemeentebelastin-
gen doorvoeren. 
 
Het klopt dat Herselt door de taxshift die 
N-VA-minister Van Overtveldt doorvoerde, 
minder inkomsten heeft via de aanvullende 
persoonsbelasting. Maar de bedoeling van 
deze taxshift is net dat de hardwerkende 
Vlaming netto meer overhoudt op het einde 
van de maand. Alle andere 307 Vlaamse ge-
meenten hebben dit begrepen en zetten de 
tering naar de nering. Alleen het Herseltse 
bestuur houdt koppig vol met belastingver-
hogingen.
In Vlaanderen bedraagt de aanvullende 
persoonsbelasting gemiddeld 7,3 procent. In 
Herselt lag dat cijfer in 2016 op 7,5 procent. 
Hoger dan het Vlaamse gemiddelde dus. En 
de komende jaren verslechtert de situatie 
nog als de burgemeester en de schepen 
van Financiën hun zin krijgen. Tegen 2020 
zou de gemeente maar liefst 8,2 procent 
afromen van uw centen. Daarmee gaat een 
groot gedeelte van de belastingverminde-
ring die de N-VA in de federale regering 
doordrukte verloren in Herselt. 

Gemeente communiceert met  
‘fake news’ over verhoging
Wie de nieuwjaarskaart van CD&V Herselt 
in de bus kreeg, las bizar genoeg een heel 
ander verhaal. Op de achterzijde kondigde de 
burgemeester zowaar een verlaging van de 
gemeentebelastingen aan. Ook in ‘Herselt 

Leeft’ en ‘Den Hesseleir’ lazen we selectie-
ve, onvolledige en misleidende informatie 
over de belastingverhoging. De N-VA zet 
daarom even de puntjes op de i:

  Het ‘budgettair meerjarenplan’ waar-
mee de schepen van Financiën uitpakt, 
toverde hij niet zelf uit de hoge hoed. 
Vlaanderen verplicht zo’n plan. Geluk-
kig maar, want Herselt heeft dringend 
nood aan een langetermijnvisie.

  De opcentiemen zakken niet dankzij 
de gemeente, maar dankzij de afslan-
king van de provincies die de N-VA in 
de Vlaamse Regering afdwong.

  Geeft Herselt echt 18 procent minder 
uit per inwoner dan andere, vergelijk-
bare gemeenten? Neen, oordeelt de 
N-VA. De gemeente koos selectieve 
cijfers om tot die conclusie te komen en 
draait u zo een rad voor de ogen.

De N-VA zal zich blijven inzetten om  
de ondoordachte beslissingen van het  
gemeentebestuur aan de kaak te stellen.  
Als u uw vertrouwen geeft aan lokale  
politici mogen zij dat vertrouwen namelijk 
niet beschamen.

Mark Van den Wouwer,  
N-VA-gemeenteraadslid

Ben jij er de volgende keer ook bij?
Dit zijn onze jaarlijkse N-VA-activiteiten

 Zesde Slimste Leeuw van Vlaanderen-quiz

September 2017: wandeling en barbecue

 2018: nieuwjaarsbrunch
 11 julifietstocht met de tapbus



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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