HEERS
  heers@n-va.be I

www.n-va.be/heers I april 2019 I nr. 1

VERKIEZINGSUITGAVE – V.U.: LILI BETTE, MUSEESTRAAT 14, 3870 VECHMAAL

Beste inwoner
Als lid van het eerste uur van
de N-VA in Heers, stelde ik me
begin dit jaar kandidaat om
voorzitter te mogen worden
van de afdeling. Met succes,
want de leden gaven me het
vertrouwen. Een goed georganiseerd bestuur is als een soepel
draaiende motor. Wat soepel
draait, gaat vooruit. En dat is
de weg die we inslaan. Drie
speerpunten stel ik persoonlijk
voorop:

• V anuit mijn positie als

zelfstandig ondernemer en
bestuurslid van UNIZO Heers
wil ik de lokale handelaars
ondersteunen.
• D ierenwelzijn moet hoog op
de Heerse politieke agenda
staan.
• N -VA Heers wil een luisterend
oor zijn voor uw bekommernissen.
Wil u uw mening kwijt? Zit u
met vragen of bekommernissen? Heeft u twijfels, grieven, suggesties? Neem dan
zeker contact op met ons via
heers@n-va.be. Een open
communicatie is immers de
belangrijkste sleutel om tot
verbetering te komen.

Maak kennis met uw
N-VA-vertegenwoordigers

Jan Leus

Mieke Smolders

Daniel Medarts

Fractievoorzitter

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Op 14 oktober vorig jaar ging u naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad
te kiezen. Alle raadsleden legden in januari hun eed af en gingen aan de slag.
Ook uw N-VA-ploeg schoot uit de startblokken.

Constructieve oppositie

Met veel positieve energie blijven we ons inzetten op thema’s die ertoe doen. Vanuit de
oppositie zijn we alert om Heers mee richting te geven. We willen constructief meewerken
binnen het gemeentebestuur, maar zetten ons schrap voor besluiten die schadelijk zijn voor
de vooruitgang van Heers. Mee waken over beslissingen houdt iedereen op het juiste spoor.

Stem Jelle Engelbosch opnieuw naar Brussel

Gino Dettori
Afdelingsvoorzitter

Jelle Engelbosch
Plaats 4 Vlaams Parlement
Huidig Vlaams volksvertegenwoordiger
Op 26 mei trekt u naar de stembus om uw
vertegenwoordigers te kiezen in het Vlaamse,
federale en Europese parlement. Vanuit onze regio
is huidig Vlaams volksvertegenwoordiger Jelle
Engelbosch uw N-VA-kandidaat. Lees meer op blz. 3.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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N-VA Heers stopt Horpmaalse grondverhuis
Als N-VA Heers de wegen- en rioleringswerken in Hormaal op de agenda van de gemeenteraad plaatst,
volgen er steevast felle discussies. N-VA-raadsleden Mieke Smolders en Daniel Medarts drukten hun
bezorgdheid uit over de impact van de grondverhuis voor de inwoners van Gutschoven, Veulen en
Klein-Gelmen. Maar ook de gevolgen voor de weginfrastructuur en het milieu zijn niet te onderschatten.
N-VA Heers hield haar slag thuis, want de meerderheid stuurde de plannen na de N-VA-tussenkomst bij.

Wat houdt de grondverhuis in?

De meerderheid ziet de verhuis van 6 500 m³ grond van Horpmaal naar Klein-Gelmen als
peanuts. Nochtans is die hoeveelheid te vergelijken met het volume van drie olympische
zwembaden.

Overlast, onveiligheid en foute procedure

De overlast en onveilige toestanden die meer dan 1 000 transporten met zich meebrengen,
zorgen niet alleen voor overbelasting van de wegeninfrastructuur, maar ook voor fijn stof en
de nodige gevolgen voor het milieu. Bovendien zijn de juiste procedures niet gevolgd.

N-VA haalt slag thuis

Onze raadsleden benadrukten dat het veel beter is om voor de grond- en puinopslag een locatie te zoeken in de directe omgeving van Horpmaal. Gelukkig haalden we onze slag thuis en
start een correcte procedure voor de opslag in Horpmaal zelf. Op vraag van de N-VA belooft het schepencollege om de zelfstandigen
bij te staan die financieel lijden onder de werkzaamheden. Zo zullen ze ondersteund worden bij de aanvraag van een hinderpremie.

Op jacht naar
zwerfvuil
Zelf actie ondernemen en meewerken aan de grote
lenteschoonmaak doen we graag. Blikjes, glas, plastic,
achtergelaten vuilniszakken, sigarettenpeuken … Het is
verbazend wat we langs onze wandelwegen tegenkomen.
We hebben er schoon genoeg van. Sensibiliseren alleen is
niet voldoende. Er is ook nood aan een kordate aanpak.

Jong N-VA Heers ziet levenslicht
De politieke interesse van onze Heerse jongeren groeit en vertaalt zich in de opstart van een lokale Jong N-VA-afdeling. We wijzen
onze jeugd vaak terecht: ze hebben geen verantwoordelijkheidsgevoel, ze vertonen onvolwassen gedrag, ze zijn in niets geïnteresseerd, ze zijn onbezonnen, ze zijn lui … Maar niets is minder waar. Jongeren zijn strijdvaardig, ze houden vast aan ideeën voor een
betere en gezondere toekomst, ze willen meewerken aan verandering en ze tonen daadkracht. Wil je de Jong N-VA-ploeg versterken?
Mail dan naar heers@n-va.be of laat een berichtje achter op onze Facebookpagina Jong N-VA Heers.

heers@n-va.be
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Stem Jelle Engelbosch
opnieuw naar Brussel
Jelle Engelbosch
Plaats 4 Vlaams Parlement
Huidig Vlaams volksvertegenwoordiger

Op 26 mei trekt u naar de stembus om uw vertegenwoordigers
te kiezen in het Vlaamse, federale en Europese parlement.
Vanuit onze regio is huidig Vlaams volksvertegenwoordiger
Jelle Engelbosch uw N-VA-kandidaat. U vindt Jelle terug op
plaats 4 van de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement.

Bijzonder actief
parlementslid

De afgelopen jaren was Jelle bijzonder actief in het parlement. Met heel
wat ingediende decreten, voorstellen
en talloze belangrijke tussenkomsten was hij deze bestuursperiode
een van de meest actieve parlementsleden. Daarmee maakt Jelle zijn
reputatie als een bijzonder hardwerkende dossiervreter waar.

Voor Haspengouw

In het verleden heeft Jelle zich
vanuit Vlaanderen altijd ingezet
voor onze streek. Dat wil hij ook na
de verkiezingen van 26 mei blijven
doen. De Haspengouwse fruittelers
liggen hem nauw aan het hart. Waar
andere politici vooral graag op de
landbouwfoto staan, werkte Jelle de
voorbije jaren achter de schermen
aan concrete oplossingen. Zo klaagde hij meermaals de almacht van

veilingen aan, zette hij zijn schouders onder het actieplan Hardfruit
en lag hij mee aan de basis van de
hervorming van de rampenfondsen
en het subsidiesysteem voor een
landbouwverzekering.

Voor Vlaanderen

Ook op andere beleidsdomeinen
was Jelle een van de architecten van
belangrijke decreten. Denk maar
aan het nieuwe Vlaamse huurdecreet en de vereenvoudiging van de
verschillende renovatiepremies.
Maar vooral op het vlak van dierenwelzijn was Jelle een pionier. Samen
met bevoegd minister Ben Weyts
zette hij dierenwelzijn op de kaart.
Dat leidde onder meer tot een verbod op onverdoofd slachten en op
bontproductie, een stopzetting van
dwangvoederen voor ganzenlever
en het verstrengen van de controles
in slachthuizen.

Volg Jelles campagne op de voet via www.jelleengelbosch.be en via
Facebook. Wil u Jelle steunen of heeft u een plekje vrij op uw vensterraam,
op uw autoruit of in uw tuin? Geef dan een seintje aan Jelles medewerkster
Nina Kvikvinia via 0499 15 14 06 of nina.kvikvinia@n-va.be.
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GROSEMANS

Steven
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Vlaams minister-president

Kamerlid

Voormalig minister,
Voormalig staatssecretaris,
Kamerlid en burgemeester Kamerlid
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Genk

Lijsttrekker
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Limburg.
n-va.be/verkiezingen

Wouter
RASKIN
Bilzen

Voormalig Kamerlid

2de plaats
Kamer

