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is er voor u!  

www.n-va.be/herselt  
herselt@n-va.be

www.facebook.com/NVAHerselt

Marlies Vangeel, voorzitter
marlies.vangeel@n-va.be

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

N-VA-ondervoorzitter 
Sander Loones komt op 
24 januari naar Herselt. 
U komt toch ook?

De gemeentelijke legislatuur zit inmid-
dels halfweg. Een uitgelezen moment 
om een stand van zaken op te maken. 
Wat werd gerealiseerd, wat niet?  
Waar maakte de N-VA het verschil? 
Waaraan is nog werk en wat laat dit 
CD&V-bestuur liggen? U vindt een kort 
overzicht verder in deze uitgave.

Op zondag 24 januari gaat in de  
Sint-Norbertuszaal van Blauberg  
onze jaarlijkse nieuwjaarbrunch door. 
Dit jaar konden we Sander Loones als 
gastspreker strikken. 

Naast Europees Parlementslid en  
ondervoorzitter van de N-VA is  
Sander een onmiskenbaar politiek  
talent. Bovendien eentje die zijn  
dossiers zeer goed kent. Daardoor is  
hij een regelmatige gast in actualiteits- en 
duidingsprogramma’s op tv. 

Sander zorgt ervoor dat u meer dan vol-
doende gesprekstof hebt bij het tafelen.

2016 ALS SPRINGPLANK NAAR 2018
Volgend voorjaar, in februari en maart 
2016, verkiezen alle lokale N-VA-afdelin-
gen een nieuw bestuur. Dus ook hier in 
Herselt. Ieder lid van de N-VA kan zijn 
of haar stem uitbrengen. Of nog beter: 
ieder lid kan zich ook kandidaat stellen 
om actief te worden als bestuurslid van 
de afdeling. 

De volgende bestuursploeg staat al direct 
voor een grote uitdaging: de voorberei-
ding van de provincie- en gemeente-
raadsverkiezingen van 2018. Wij doen 
dan ook een warme oproep om actief de 
Verandering voor Vooruitgang te steu-
nen en u bij ons team aan te sluiten.

Ten slotte wenst het bestuur van N-VA 
Herselt uzelf, uw familie en vrienden, 
van harte het allerbeste voor een gezond 
2016. Veel voldoening van grote en kleine 
dingen, vooral gelukkig zijn met elkaar.

Halfweg in Herselt:  
hoe ver staan we in de gemeente?

Zondag 24 januari 2016
11 uur 
Sint-Norbertuszaal, 
Blauberg
N-VA Herselt nodigt u graag uit  
op haar nieuwjaarsbrunch op  
24 januari. 

Leden kunnen brunchen voor  
8 euro. Voor niet-leden vragen  
we 12,5 euro. Kinderen tot 12 jaar 
betalen 5 euro. Wordt u ter plaatse 
lid dan is uw brunch gratis.

Inschrijven kan bij Mireille Colson: 
mireille.colson@n-va.be 
0472 99 81 35.

Dit jaar is N-VA-ondervoorzitter en 
Europees Parlementslid Sander 
Loones de gastspreker.

Nieuwjaarsbrunch 2016

N-VA Herselt wenst u 
een fantastisch 2016



Tijdens de gemeenteraad van  
30 november kaartte onze  
fractie de problemen met de witte 
huisvuilzakken aan. Ze zijn van 
zeer slechte kwaliteit en scheuren 
gemakkelijk. 

CD&V-schepen Martine Peeters 
meldt dat er sinds een drietal weken 
huisvuilzakken van een betere kwa-
liteit te koop zijn. Maar volgens onze 
bronnen gaan heel wat meldingen 
net over die nieuwe huisvuilzakken. 
Het wordt dus hoog tijd om de firma 
die de zakken levert hierover aan te 
spreken. 

Onze vraag, maar ook een hype 
op Facebook, zorgde ervoor dat de 

schepen eindelijk in 
actie schoot. Op 9 
december werd 
overleg georga-
niseerd met een 
vertegenwoor-
diger van 
de firma 
die de 
huisvuil-
zakken levert. 

Uitzonderlijk was hierop ook de  
oppositie uitgenodigd. Tinne Saliën 
was er namens onze N-VA-fractie bij.

N-VA VOLGT VRAAG NAAR BETERE 
ZAKKEN NAUW OP
Tijdens de vergadering bleek dat het 

CD&V was dat ervoor koos om over 
te stappen naar de vuilniszak die nu 
in gebruik is. De N-VA-fractie vindt 
dat de meerderheid onvoldoende 
aandacht besteedde aan product-
vereisten. Men heeft blindelings 
geloof gehecht aan verkoopspraatjes, 
waardoor de firma nu ongestraft 
zakken levert waarvan kwaliteit en 
stevigheid volstrekt ondermaats zijn.

Wij stellen daarom voor om drin-
gend over te stappen naar een 
huisvuilzak met een kwaliteit 
vergelijkbaar met die van de ‘oude’ 
grijze zakken. Als oppositie kun-
nen we dat niet zelf beslissen, maar 
verbeteringen voorstellen en verder 
opvolgen, dat kunnen we wel. En dat 
zullen we ook doen.

September 2016 -  
Wandeling en Barbecue

Naar goede gewoonte 
toetst de N-VA het  
populaire zinnetje van 
de meerderheid aan de 
werkelijkheid. Hier is het 
schepencollege zoal ‘mee 
bezig’ …

HERINRICHTING  
KERKHOVEN
Een grondige opknapbeurt 
van de Herseltse kerkhoven 

is nodig, hoewel de burge-
meester meent dat die er 
nog zo slecht niet bijliggen. 
Dit gaat dus de verkeerde 
kant op. De kerkhoven 
wachten geduldig af. 

BOVENZAAL BERGOM
De bevoegde schepen 
beloofde een renovatie voor 
de bovenzaal van Bergom. 
Inclusief een vernieuwing 
van de toiletten en ja, zelfs 
een lift. Vandaag is duide-
lijk dat er van die lift niets 
in huis komt. We rekenen 
erop dat ze wel met het 
sanitair bezig zijn …

DE STROKAPEL VAN  
RAMSEL

Deze kapel is geklasseerd 
als historisch erfgoed. De 
broodnodige en dringende 
‘stabilisatie en behoudswer-
ken’ worden steevast op de 
lange baan geschoven. En 
dan spreken we niet eens 
over de beloofde renovatie. 

GEUROVERLAST
Met een blijkbaar onvoor-
spelbare regelmaat stromen 
klachten binnen over een 
verschrikkelijke stank aan 
de Westerlosesteenweg, 
Oude Baan, Stippelberg, 
Kerkstraat, Maria Goret-
tistraat en Limberg. Er 
gebeurde weinig: af en toe 
een meting en ooit eens 
herstellingswerken nadat 
de nieuwe riolering van de 
Westerlosesteenweg door 
zuur beschadigd werd. 
We zijn ondertussen jaren 
verder en de geuroverlast is 
er nog altijd. 

FIETSPAD DIEPERSTRAAT
Dit fietspad wordt al jàren 
beloofd. Nu zou er tegen 

de volgende verkiezingen 
werk van gemaakt worden. 
We blijven benieuwd.

VOETBAL RAMSEL
Tijdens de nieuwjaars-
receptie van 2012 beloofde 
de burgemeester dat KFC 
Ramsel tegen oktober 2013 
op de nieuwe terreinen zou 
voetballen. 

Vandaag zijn die er nog 
niet. Het ziet ernaar uit dat 
ten vroegste tegen volgend 
voorjaar (2016) gestart kan 
worden met de aanleg.

We zijn ermee bezig …

Welke vooruitgang wordt geboekt 
in Herselt? Voorlopig niet veel …

Eind 2014 besliste het schepencollege 
‘op antieke wijze’ over de uitbreiding 
van de parking aan De Mixx met 75 
plaatsen. Kostenplaatje: 85 000 euro. 
De Mixx zou ook een derde ingang 
nodig hebben. Kostprijs: nog eens  
85 000 euro. De N-VA betwijfelt  
echter de noodzaak van de extra 
parking. 

Maandenlange dagelijkse metingen 
(van juni tot en met oktober 2015) tonen 
nu aan dat de N-VA overschot van 
gelijk heeft. De gemiddelde bezettings-
graad van de bestaande parking aan 
De Mixx haalt zelfs de 50 procent niet.

EXTRA PARKING IS OVERBODIG
De metingen tonen ook aan dat de 
reden voor de magere gemiddelde 

bezetting is dat de grootste parking, 
achteraan De Mixx, zeer weinig ge-
bruikt wordt. Zelfs bij drukbezochte 
evenementen wordt die parking veelal 
onbenut gelaten omdat parkeerwach-
ters de bezoekers zelfs niet doorver-
wijzen.

Die weinig gebruikte parking ligt  
op 150 meter wandelafstand van  
De Mixx. Welke sportieveling kan  
die wandelafstand tussen auto en 
sportcentrum een onoverkomelijke 
hindernis vinden?

REKENING LOOPT ONNODIG OP
De noodzaak van de derde ingang 
is zo mogelijk nog minder duidelijk. 
CD&V slaagt er niet in om uit te leg-
gen waarvoor die moet dienen. Toch 

zet de gemeente door met 75 extra 
parkeerplaatsen vooraan De Mixx. En 
er wordt nog steeds gedacht aan een 
bijkomende ingang.

De Mixx verwelkomt bezoekers uit 
de omgeving. Dat is goed natuurlijk. 
Maar de rekening wordt weer alleen 
aan de mensen van Herselt voorge-
schoteld. Wanneer zal het genoeg zijn?

Nu de dagen op hun kortst zijn, worden de gevolgen van 
het afschakelen duidelijk voelbaar. Bovendien is het risico 
op stroomtekort dankzij de huidige federale regering voor 
enkele jaren verdwenen. Maar de Herseltse meerderheid 
moet gewoon besparen, dat is duidelijk. 

De N-VA ijvert uiteraard voor zorgzaam omgaan met over-
heidsgeld en voor rationeel energiebeleid. Maar besparen op 
zichtbaarheid heeft gevolgen voor het veiligheidsgevoel en 
voor de verkeersveiligheid. En daarop mag je niet besparen.

N-VA HEEFT TWEE CONCRETE VOORSTELLEN
De N-VA pleit ervoor om de besparing door het gedeeltelijk 
afschakelen van de verlichting integraal te investeren in de 
modernisering van de openbare verlichting. De besparing 
zou oplopen tot ongeveer 30 000 euro per jaar (berekenin-
gen van de gemeenteontvanger, 25 februari 2015). Het con-
sequent vervangen van oude straatlampen door ledverlich-
ting zal het afschakelen geleidelijk aan overbodig maken.

Het gemeentebestuur moet de gevolgen van het afschakelen 
ook evalueren, vooral op vlak van openbare veiligheid. Is er 
bijvoorbeeld een probleem ontstaan op vlak van verkeers-
veiligheid, vandalisme, diefstal? Het bestuur beloofde dat 
al meermaals, het gebeurde nog niet. Regelmatige tussen-
tijdse evaluaties zijn nochtans nodig zodat snel bijgestuurd 
kan worden.

Wij blijven dit dossier opvolgen en komen ook met  
constructieve voorstellen.

Parking De Mixx: meten is weten 

Kwaliteit huisvuilzakken beneden alle peil

www.n-va.be/herseltherselt@n-va.be

Nieuwjaarsbrunch:  
24 januari 2016 11 julitocht  

met de tapbus

Juni 2016 - Vijfde 
‘Slimste Leeuw van 
Vlaanderen’-quiz

Dit zijn onze jaarlijkse N-VA-momenten

In vergelijking met de oude straatverlichting 

geven ledlampen tweemaal de lichtop-

brengst en vijfmaal de levensduur.

Openbare verlichting:  
niet besparen op veiligheid

Eerder dit jaar besliste de 
meerderheid om te besparen 
op de openbare verlichting 
door die naar eigen inzicht 
selectief te doven. Zonder 
overleg of plan. Met weinig 
kennis van zaken. En dat komt 
de veiligheid niet ten goede.




