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Beste inwoner,
De sombere, natte zomer is
voorbijgevlogen. Na anderhalf jaar
pandemie hebben wij gelukkig onze
vrijheid grotendeels herwonnen.
Namens N-VA Heers bedank ik alle
vrijwilligers en medewerkers van
ons vaccinatiecentrum in Borgloon
voor hun dagelijkse inzet. Een dikke
merci!

www.n-va.be/heers

N-VA Heers

Toekomst voor het kasteel van Heers
Verenigd in de VZW Heerlijk(heid) Heers zetten heel wat vrijwilligers zich in
voor de redding van het kasteel en het omliggende domein. Zij maakten het landschapspark weer toegankelijk. Het opschonen van het terrein en het organiseren
van evenementen schudde de in een wildernis verstopte kasteelruïne wakker en
bracht het onder de aandacht van de lokale bevolking, de toeristen en uiteindelijk ook de Vlaamse overheid. De ongeziene samenwerking, het doorzettingsvermogen, het geloof dat verandering mogelijk is en de bijzondere inzet schrijven
mee een stukje van ons ‘Heerse verhaal’ en bewijzen dat ‘Samen Sterk’ loont.

Terwijl wij stilaan ons ‘nieuwe
normaal’- leven oppikken, is het
voor velen, die op enkele tientallen
kilometers van Heers wonen, nog
steeds de hel. Wij bleven gespaard
van de grote drama’s bij de veelvuldige regen, maar in de Vesdervallei
is alle hulp nog steeds welkom (zie
verder).
Goed nieuws: onze Vlaamse
N-VA-ministers zijn Heers niet
vergeten. Mede dankzij Zuhal
Demir en Mathhias Diependaele
werd het kasteel van Heers gered.
Minister van Onderwijs Ben Weyts
investeerde meer dan 100.000 euro
in de Centrale Vrije School in Heers.
Ook onze drie gemeenteraadsleden
zijn heel actief in de gemeenteraad.
Dat leest u verder in dit blad. Veel
leesgenot.
Jan Leus, fractieleider en
voorzitter N-VA Heers

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de
inspanningen van onze Vlaamse N-VA-ministers
zit er toekomst in het kasteel van Heers.
In 2018 ondersteunde LSM (Limburg
als voorsprongregio en Sterk Merk)
de werking van de vzw en kende een
erfgoedsubsidie toe van 25.000 euro. De
vzw realiseerde daarmee onder andere
een prachtig uitkijkpunt van de jonge
Tongerse architect Mathias Van de
Winkel, herstelde de historische wandelpaden en legde in samenwerking met
het Regionaal Landschap Haspengouw
& Voeren een nieuwe Verborgen
Moois-wandeling aan. Een echte aanrader en een belangrijke troef voor het
toerisme in Heers.

Adembenemende geschiedenis
Op 23 december 2020 ondertekende Vlaams minister van Onroerend

Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA)
de akte voor overdracht aan de Vlaamse
overheid van het ‘Spaanse deel’ van
het kasteeldomein. Intussen is daar het
‘Belgische deel’ aan toegevoegd. Zuhal
Demir, Vlaams Minister van Toerisme (N-VA) gelooft in de toekomst van
het kasteel en noemt het “een prachtig
gebouw met een adembenemende geschiedenis die bulkt van de verhalen en
toeristisch potentieel.”
Verschillende vrijwilligers waren alweer
in de weer om de Tiendenschuur op te
ruimen zodat de Erfgoedorganisatie
Herita kan beginnen aan de herstellingswerken van het dak. Zo krijgt het
kasteel een nieuw verhaal.
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Relanceplan Heers:
onbekend is onbemind
Het voorstel om de lokale economie te steunen via
een relanceplan is pas goedgekeurd nadat de N-VA
het tot driemaal toe agendeerde op de gemeenteraad. We pleiten om het relanceplan met een jaar
te verlengen, omdat onze ondernemers alle steun
verdienen. De online toepassing loopt moeizaam,
merken sommigen op. Laat dat u niet weerhouden
om de Heerse handelaars te steunen. Uw bemerkingen leggen we tijdens de komende gemeenteraad
voor, zodat een oplossing gezocht kan worden.

Wist u dat:
• … een cadeaubon van 100 euro eigelijk 120 euro waard is?
• … de bon tot één jaar na aankoop geldig blijft?
• … de bon te koop is aan de balie van het gemeentehuis of via: www.heers.be/cadeaubon/
• … het een leuk idee is voor de eindejaarsfeesten?

Hulp aan overspoelde Waalse
gezinnen overstijgt de politiek
Misschien is de waterramp in Wallonië voor sommigen een ‘ver van ons bed’gebeuren, toch gaat het om mensen die letterlijk en figuurlijk overspoeld werden
door een ongezien noodlot. We kunnen er niet omheen. Zij hebben recht op alle
hulp die het lijden verlicht. De Vlaamse steunbetuiging aan de getroffen Waalse
gezinnen in nood overstijgt de politiek. Iets doen, hoe klein ook, maakt het verschil. Bestuursleden Suzy Jansen en Mieke Smolders zetten zich, sinds het eerste
uur, vrijwillig in en rijden wekelijks naar de getroffen gebieden om te luisteren
naar de meest dringende nood van de zwaarst geraakte gezinnen.

N-VA Heers solidair
met inwoners
Rukkelingen-Loon

Samen is altijd sterker. Neem
gerust contact via mail:
hulp.overstromingsgebied@
gmail.com of bel Suzy (0479 66
11 50) of Mieke (0483 20 78 84)
voor meer informatie.
Via de openbare Facebookgroep
‘Hulpactie - Overstromingsgebied - Vaux-Sous-Chevremont’
kunt u de verdere ontwikkelingen
volgen en kijken wat u eventueel kunt doneren of hoe u kunt
meehelpen.

U wilt helpen? Binnenkort wordt het bar koud
en vele huizen hebben nog geen verwarming.
• Heeft u een oude kachel die nog bruikbaar is?
• Heeft u tijd om dringend materiaal naar de
getroffenen te brengen?
• Heeft u expertise en wil u graag meehelpen
aan de heropbouw?
• Hebt u zelf al initiatieven lopen…?

heers@n-va.be

De scheuren in de muren zijn angstaanjangend.

De bewoners in Rukkelingen-Loon zijn het
beu. Wanhopig brachten zij hun verhaal in
de media via een Pano-reportage. De huizen
kreunen, de diepe scheuren zijn angstaanjagend en de situatie verergert zienderogen. De
klimaatverandering is een van de boosdoeners, maar er is meer aan de hand volgens
experten. De droogte verdrievoudigt de
vraag naar grondwaterputten. Het legaal en
illegaal boren ervan en het wanbeleid van de
Watergroep liggen mee aan de oorzaak. Het
massaal oppompen van grondwater – tot wel
vier miljoen liter per dag – schreeuwt om een
andere aanpak. De bewoners van
Rukkelingen startten een petitie die wij graag
ondertekenden. We volgen dit dossier op.
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Dure renovatie sporthal roept vragen op
Van meet af aan ijverden wij voor de bouw van een nieuwe sporthal en stelden heel wat kritische vragen bij de geplande
renovatiewerken van de huidige sporthal. Wat blijkt: de kosten van de renovatie swingen de pan uit.
Het oorspronkelijke budget van ongeveer 960.000 euro is ruim onvoldoende. De kostprijs dreigt nu zelfs de 2 miljoen euro ver te
overstijgen. Dat is meer dan het dubbele!

Geen garantie op asbestvrij gebouw
Uit het bouwdossier blijkt expliciet dat men enkel en alleen het
dak controleerde op de aanwezigheid van asbest. De rest van
het gebouw werd niet gecontroleerd. De bevoegde schepen kon
ons niet garanderen dat er verder geen asbest meer aanwezig is
in het gebouw.

Instortingsgevaar
De nieuwe geïsoleerde dakpanelen (ter vervanging van de
asbesthoudende golfplaten) blijken te zwaar voor de huidige
structuur van het gebouw. Daardoor dreigt er instortingsgevaar en moeten er bijkomende ondersteuningswerken worden
uitgevoerd.

N-VA Heers pleit voor
‘Gele Doos’

De renovatie van de sporthal zal al minstens
twee keer zo duur uitvallen als gepland.

Kleuterschool Vechmaal
definitief dicht

Op de gemeenteraad van 31 mei plaatsten we de lancering van de ‘Gele Doos’ in onze gemeente op de agenda.
We pleiten om deze gele doos, die cruciale persoons-,
contact- en medische gegevens bevat, gratis te verdelen
aan alle 65-plussers en chronisch zieken in Heers. “Zo
beschikken hulpverleners meteen over alle dringende
medische informatie, en helpt ze hulpdiensten tijd
winnen om levens te redden. De kostprijs voor Heers
bedraagt slechts 3.500 euro, maar de investering is van
onschatbare waarde”, zegt N-VA-gemeenteraadslid
Mieke Smolders. Het voorstel werd door meerderheidspartij VLDumont positief onthaald. Weldra start men
met de aankoop.
De huidige meerderheid benoemde de dochter van een schepen
tot nieuwe directrice van de kleuterschool. Zij wisten goed dat
dit een fusie met een andere kleuterschool onmogelijk maakte.
Een school fusioneren mét of zonder een vast benoemde directrice maakt immers een heel (financieel) verschil. Een tijdelijke
aanstelling van de directie had dit kunnen voorkomen, maar
de meerderheid had duidelijk andere plannen. Is het te veel
gezegd dat het verdelen van postjes primeerde boven het welzijn van de kleuters? Ooit zaten er 43 kleuters in de school in
Vechmaal, maar op den duur waren dat er nog slechts zes. Dat
waren bijna evenveel kleuters als personeelsleden. De benoeming was een geschenk voor de directie, maar een bittere pil
voor de kinderen en de ouders.

www.n-va.be/heers

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

20 JAAR
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de NieuwVlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze
realisaties:
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Als minister van
Binnenlands Bestuur
legt Liesbeth Homans in
2016 de contouren vast van
een stevige afslanking van de
provincies en de efficiënte
hervorming van gemeente
en OCMW.

“

Onze ambitie
blijft na twintig jaar
nog steeds dezelfde:
een welvarend, veilig en
vrij Vlaanderen, waarin
elke Vlaming erop
vooruitgaat.”

Met Jan Jambon,
Steven Vandepu
t en Theo
Francken als fede
rale ministers
maakt het land de
omslag naar
een echte veiligh
eidscultuur.
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In 2019 voert minister
van Dierenwelzijn
Ben Weyts het verbod op
onverdoofd slachten in. Als
minister van Onderwijs stelt hij
kennisoverdracht, leerkrachten
en kwetsbare kinderen
centraal.
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Matthias
Diependaele voert
als minister van Wonen
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft
in het buitenland, heeft geen
recht meer op een sociale
woning in Vlaanderen.
Sinds Zuhal Demir
minister werd in 2019,
zijn er in Vlaanderen al
meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen geplant. De N-VA
is de enige echte groene
partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen.
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA.
Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

