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Verkoop OCMW-landbouwgronden
moet financiële put van Heers dichten
Kasteelwandeling
Onze kasteelwandeling heeft wat
uitstel gekend. Op zondag 3 april
hopen we samen met u de lente
toe te lachen. We kuieren door
het kasteelpark, waar heel wat
vrijwilligers zich nog steeds
inzetten en hard werken om er
een aangename ontmoetingsplaats van te maken. We vertellen
u een stukje Heerse geschiedenis
en brengen Raes van Heers tot
leven. Tot slot verwennen we u
met een heerlijk waterkerssoepje
en klinken we op het samenzijn.
Samenkomst om 14 uur aan de
ingang van het kasteel: Nieuwe
Steenweg 69-71.
Deelname is gratis.
Inschrijven kan tot 1 april via
eddy.cauwenberghs@n-va.be
of via Jan Leus op het nummer
0478 25 01 54.
Jan Leus
Aftredend afdelingsvoorzitter

Het financiële wanbeleid bereikt stilaan een dieptepunt in Heers. In dit
huis-aan-huisblad tonen we u de evolutie van de totale schuldenberg in onze
gemeente en ziet u ook wat dat betekent per inwoner. In een Facebookbericht
van 21 november noemde VLDumont onze gemeente ‘de beste leerling van de
klas’. Vreemd dat die beste leerling een groot deel van het patrimonium in de
uitverkoop plaatst om de schuldenput te dempen. Nu staan ook de landbouwgronden van het OCMW te koop voor bijna 3 miljoen euro.
Heers heeft twaalf kerken, twee
kapellen, buurthuizen en gebouwen
met erfgoedwaarde die schreeuwen
om een nieuwe bestemming. Maar
de meerderheid ziet geen belang in
dit erfgoed en bouwt liever een extra
gebouw dat niet binnen het budget past.

Uitverkoop
Deze bestuursperiode krijgt onze
gemeente, los van de coronasteun, meer
dan 2 miljoen euro extra van onder
andere de Vlaamse overheid. Is het
dan niet schrijnend dat OCMW-

landbouwgronden en ander onroerend
patrimonium verkocht moeten worden om ‘alle’ projecten te financieren?
De landbouwgronden, die gepacht
worden door lokale landbouwers,
werden destijds geschonken aan het
OCMW met de bedoeling de ‘openbare onderstand’ te bestrijden. Maar
de opbrengst van de geplande verkoop
gaat niet naar verbeterprojecten voor
onze kansarmen of ouderen, noch
naar burgers die het door de huidige
energiecrisis steeds moeilijker krijgen.
Ze dient alleen maar om de financiële
put van onze gemeente te dichten.

Om u zwart op wit aan te tonen hoe hoog het water aan de lippen staat, citeren
we uit de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, dat door VLDumont werd
goedgekeurd op de gemeenteraad van december vorig jaar.
“Het OCMW heeft historisch veel landbouwgrond in zijn bezit. Hiervan wordt voor
1.775.000 euro verkocht in 2022 en 600.000 euro in 2023 én 2024. Uiteraard
is het bijzonder belangrijk dat deze verkopen tijdig gerealiseerd worden en het
beoogde bedrag ook effectief wordt opgehaald, om te vermijden dat de projecten
die ondertussen gerealiseerd worden niet betaald zouden kunnen worden. Deze
verkopen maken dat het bestuur (gemeente én OCMW) minder moet lenen, maar
ook minder inkomsten uit pacht zal realiseren.”
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Grootse plannen doen schulden stijgen met € 4 miljoen
Nieuwe meerderheid
herfinanciert uitstaande schuld
€ 510.000 extra aan intresten
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De aftandse sporthal krijgt een facelift en de oorspronkelijk begrote renovatie van € 960.000 loopt nu al op tot € 2.900.000. De eerste steen van het BASS is nog niet gelegd en intussen is de prijs al opgelopen tot € 3.600.000.

Tak 26-beleggingen
€ 850.000
Spaarrekening
€ 500.000

Terrein sportstraat
€ 1.017.000
Pastorij Gutshoven + grond
€ 70.000
Pastorij Heks
€ 135.000
Pastorij + buurthuis Mettekoven + grond
€ 199.000

VERKOCHT

VERKOCHT

Onze gemeenteraadsleden en hun specialiteiten

Jan Leus

Fractievoorzitter

Daniel Medarts
Lokale economie
Toerisme

Mieke Smolders
Natuur en leefmilieu
Landbouw

Aandelen Nuhma
tbedrijf
Het Limburgs klimaa
€ 402.000

VERKOCHT

Buurthuis Heks
met bouwgrond
€ 208.875 + € 66.750
Academie Haspengouw
€ 72.000

VERKOCHT

oppe
Openbare R k
Bibliothee
€ 300.000

VERKOCHT

OCMWlandbouwgrond
€ 2.975.000

VERKOCHT

Raadslid BCSD

Cynthia Van Hemelrijck
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Kerncentrales sluiten is
vergissing van de eeuw
De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd
stoten ze amper CO2 uit.
Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen.
Dat is de vergissing van de eeuw.

CO2-uitstoot in 2021

Elektriciteitsproductie in 2021
KERNENERGIE

52,4%

2,6%

WIND

11,6%

1,3%

ZON

5,1%

0,4%

GAS

24,8%

95,4%

OVERIG (BIOGAS, HYDRO, ...)

6,0%

0,3%
Bron: Elia en UNECE

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.
Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland.
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
Deelt u de
analyse van
de N-VA?
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