
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopen op een vaccin 

HEERS 
https://heers.n-va.be/ - https://www.facebook.com/nvaHeers  

thttps://www.facebook.com/nvaHeershttps://www.facebook.com/nvaHeers V.U.: JAN LEUS, LANGSTRAAT 48,  3870 VECHMAAL  

Vlaamse overheid tikt 

VLDUMONT op de vingers 

U las het in de pers, via Social Media, 

zelfs op de website van onze gemeente 

moest de beslissing van de Vlaamse 

Overheid openbaar gemaakt worden. 

Tijdens de gemeenteraad van december 

2020 keurde VLDUMONT de aankoop 

van 12 e-books goed voor een bedrag 

van maar liefst 50.320 Euro. Niet dat we 

Mevrouw H. uit Opheers de opdracht 

niet gunnen, maar voor een dergelijke 

aankoop is een aanbesteding essentieel. 

Iedereen verdient een eerlijke kans.  

Dubieuze prijsopgave en creatieve 

omschrijvingen: 

• 100 euro per boek voor koffie en 

gebak  is goed voor 1.200 euro. 

• De opdracht krijgt de ludieke 

omschrijving: ‘Leveren van een 

artistieke prestatie’. 

• 200 euro per boek omdat de 

kunstenaar eerst nog lessen moet 

volgen om de opdracht te kunnen 

uitvoeren, 2 400 Euro. 

We gaan er prat op dat we niet zomaar 

de degens kruisen, maar als het moet 

dan gaan we tot het uiterste. Bovendien 

zien wij in crisistijd 50.320 Euro liever 

beter besteedt.  

 

  

 

 

 

Dit jaar hebben we de lente hard nodig 

Na de koude winter mochten we al eens proeven van enkele stralende lentedagen. 

Fysiek en mentaal hebben we er allemaal nood aan. Hou nog even vol. Stem je vandaag 

positief en geniet van vernieuwende lente-energie. Het wordt weer beter, daar gaan 

we vanuit.  

LAAT JE VACCINEREN 

 

Jan Leus 
Voorzitter N-VA Heers 

Hou nog even vol 

Alles komt goed 

GEWOON DOEN, VOOR JEZELF, VOOR ELKAAR, VOOR DE ZORGVERLENERS, VOOR 

ONZE KWETSBAREN, VOOR ONZE HEERSE ECONOMIE, … 

Treed de toekomst hoopvol tegemoet, samen komen we deze pandemie te boven.  

Jan Leus 
Voorzitter N-VA Heers 

 

 

 

 

WIST JE DAT?... 
Je laten vaccineren de belangrijkste troef is om de druk op de zorg te 
verlagen 
Je dan weer met vrienden kunt afspreken en samen vieren 
Een café of restaurantbezoek weer realiteit kan worden 
Je voorkomt dat je zwaar ziek wordt 
Je beetje bij beetje je oude leven kunt oppikken 
Je de verspreiding van het virus helpt in te dijken 
 
 

 

https://heers.n-va.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waakzaam doorzetten 
 
Het leven gaat onverminderd door. Ook tijdens de coronacrisis blijven we 
alert en kaarten we omstreden beslissingen aan. Onze burgers en 
ondernemers dreigen slachtoffer te worden van een budgettering die 
niet de gemeenschap dient, maar al te vaak doelt op charmeoffensief. 
Een kaarsje hier, een sleutelhanger daar, ze brengen geen brood op de 
plank. De tijd dringt, onze economie sputtert onder de verplichte 
sluitingen. Heers moet vooruit en daarvoor zijn doordachte investeringen 
noodzakelijk. Met een gadget als pleister op de wonde trekken we onze 
economie niet op gang. 

Wij Kopen 

LOKAAL N-VA brengt Relanceplan voor Heerse ondernemers op de 

gemeenteraad 

Om onze lokale handelaars, horeca en logiesuitbaters een extra duwtje in de 

rug te geven werkte N-VA Heers een uitgebreid relanceplan uit. Het totale 

ondersteuningspakket kan de Heerse economie extra zuurstof geven.         

350 000 euro reserveren die omgezet worden naar aankoopbons met 

verschillende waarden, te spenderen bij de lokale ondernemer. Op het 

eerste zicht veel geld, maar de werkelijke investering voor de gemeente is 

minimaal, terwijl er een maximaal voordeel is, zowel voor de klant als voor 

de ondernemer. Per schijf van 100 euro legt de gemeente 20 euro toe.  

Slimme voorstellen van tafel geveegd 

Heers heeft stilaan een meerderheidspolitiek waar geen plaats meer is voor goede voorstellen vanuit de oppositie. Het 

vergt moed om politiek te voeren die méér inhoudt dan eigen gewin, die ook kwetsbaren optilt en meeneemt in onze 

samenleving, die oog heeft voor reële en nijpende problemen in tijden van crisis. We moeten er samen iets van maken 

en daarvoor zullen we vanuit de oppositie op een constructieve manier de druk blijven opvoeren? 

 

Stel dat u zo een bon koopt voor een bedrag van 100 euro voor bijvoorbeeld een restaurantbezoek, dan kunt u in 

werkelijkheid 120 euro spenderen. Interessant, toch? De gemeente investeert op die manier 70 000 euro waar alle 

burgers en ondernemers van profiteren.  Bovendien stroomt er op die manier ook geld van klanten uit andere 

contreien naar Heers. Herhaaldelijk veegde de meerderheid het voorstel van tafel. Mede onder druk van Unizo 

Heers en Borgloon werd een werkgroep opgericht waarin alle Heerse partijen ons plan nader bekeken. Hopelijk 

blijft het niet bij dat gesprek, maar worden concrete stappen uitgewerkt. Het schrappen van de aankoop voor de 

12 e-books maakt dat het budget van méér dan 50 000 Euro een betere bestemming kan krijgen. 

Half werk wreekt zich op termijn 

VLDumont budgetterd 2 miljoen euro voor renovatiewerken: 

• Asbesthoudend dak vervangen 

• Vloer opfrissen echter NIET ISOLEREN 

• Plaatsen bijgebouw voor kleinere groepen 

• Overdekken terras cafetaria 

Wij stellen een eigentijdse, duurzame en 

energiezuinige nieuwbouw voor, die beantwoord 

aan alle eisen voor de toekomst. Deze nieuwbouw 

kan gerealiseerd worden voor ongeveer 3 miljoen 

euro. De verkoop van de huidige site kan deze 

meerprijs opvangen. 



 

 

 

Geen keuzerecht voor burgers die de gemeenteraad willen bijwonen 

Om de gemeenteraadsleden en hun burgers te 
beschermen tegen het Covid19 virus wordt in 
vele gemeenten gekozen voor een hybride 
gemeenteraad, gestreamd voor 
geïnteresseerde inwoners. In Heers kunnen 
inwoners niet kiezen voor de voor hen meest 
veilige optie. De gemeenteraadsleden hebben 
wel die vrije keuze om digitaal of live deel te 
nemen. Nochtans pleiten alle oppositiepartijen 
om de bijeenkomst te streamen want tijdens de 
pandemie primeert veiligheid voor iedereen en 
blijft burgerbetrokkenheid essentieel voor een 
goed en open beleid. 

VLDumont komt niet tegemoet aan deze vraag 
en oppert dat geïnteresseerden zich maar naar 
de raadzaal moeten begeven. Spijtig, temeer 
men bedrijven het thuiswerken van 
medewerkers als norm meegeeft. Is dat niet 
vergelijkbaar? 
Pittig detail: de informatievergadering van de 
Watergroep, rond de verzakkingen in 
Rukkelingen kan blijkbaar wél gestreamd 
worden voor geïnteresseerden.  
Vreest de meerderheid dat ‘de schone schijn’ 
doorprikt wordt als alles van nabij gevolgd kan 
worden. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdubbeling gemeenteschuld: Trek je broeksriem maar wat strakker aan. 

Tijdens de gemeenteraad van januari 2021 vroegen 

we om het meerjarenplan 2020 – 2025 opnieuw te 

bekijken en aan te passen. Dat de schuldenlast voor 

iedereen buitensporig zal stijgen kunnen we niet 

toestaan.  

Ter informatie: 

Bij het begin van de legislatuur bedroeg de uitstaande 

gemeenteschuld 5,6 miljoen euro. De afgelopen twee 

jaar is deze schuld vrijwel verdubbeld naar 10,5 

miljoen euro. Investeren is nodig, dat ontkennen we 

niet, maar als er sprake is van een eerder kwistige 

budgettering dan vragen wij dringend om bijsturing. U 

betaalt uiteindelijk de rekening. 

VLDUMONT 

zegt nee 


