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Uw wensenpakket voor 2017

In naam van N-VA Tessenderlo overhandigt N-VA- fractieleider Liesbet 
Geyskens een wensenpakket voor 2017 aan het Looise college van  
burgemeester en schepenen.. Meer daarover in deze speciale kersteditie! 

Beste Looienaar,

Een bewogen jaar ligt achter de 
rug. De politiek staat voor de  
grote uitdaging om een antwoord 
te bieden op de problemen van 
een maatschappij die sneller 
evolueert dan ooit voorheen.

De N-VA neemt verantwoordelijk-
heid. De verandering is ingezet. 
De eerste positieve resultaten  
laten zich nu al voelen in  
efficiëntere veiligheidsmaat- 
regelen en stijgende  
werkgelegenheid. Maar het  
werk is nog niet af.

Ook op lokaal vlak zal het 
gemeentebestuur met creatieve 
oplossingen moeten komen om 
de toekomst van onze kinderen 
veilig te stellen en onze mooie 
gemeente verder uit te bouwen.

N-VA Tessenderlo wil daar een 
actieve bijdrage toe leveren.  
Samen met u kijken wij vol  
optimisme uit naar een nieuw 
jaar.

Met een warm hart voor Looi… 
Een geslaagd 2017 aan u allen!

Kris Wollants,
Voorzitter N-VA Tessenderlo

Blijf op de hoogte van 
onze activiteiten en vind 
ons leuk op Facebook!  Inspraak voor de Looienaar!
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De bomen groeien niet tot in de hemel
Mede dankzij de industrie is Tessenderlo een welvarende  
gemeente. De meerderheid vertrouwt kennelijk op de vetpotten 
van het verleden. Maar de inkomsten uit deze industrie zullen 
in de toekomst flink teruggeschroefd worden. Wij dringen dan 
ook aan op een spaarzamer en  doordacht financieel beleid. 
De bomen groeien  niet tot in de hemel. Een verhoging van de 
belastingen is immers het laatste waar u op zit te wachten.

Het voorbije jaar legde Ans De Jong (N-VA) de vinger op het onzorgvuldige 
rekenwerk van de meerderheid. Daardoor moesten enkele dossiers worden 
verdaagd. Al onze voorstellen om te besparen op onnodige uitgaven zoals de 
groots opgezette nieuwjaarsreceptie wimpelde de meerderheid tot dusver af.

Klein gebaar, groot statement
Ann Moors (N-VA): “Als de mensen moeten besparen, dan willen wij als 
gemeenteraadsleden ook een duit in het zakje doen. Daarom hebben we vorig 
jaar op de gemeenteraad al voorgesteld om de zitpenningen te verlagen. Ons 
voorstel werd door alle andere partijen afgeknald.”

Ook dit jaar staan 
de mandataris-
sen van N-VA 
Tessenderlo  hun 
zitpenningen van 
de maand decem-
ber integraal af aan 
Music for Life. Een 
klein gebaar. Maar 
een groot state-
ment.

Biocentrale baart de Looienaars zorgen
Veel Looienaars maken zich zorgen over de komst van een 
biocentrale. Die zal groene stroom opwekken door de  
verbranding van huisafval.  De afvalverbrandingsoven 
wordt gepland op een uithoek van Beringen, vlak bij de 
grens met Tessenderlo. Het dossier zit dus in Beringen. 
Maar de Looienaar is wel degelijk betrokken partij. 

Meten is weten
 “We begrijpen de bekommernissen van de Hulstenaren  
volkomen,” aldus Liesbet Geyskens . “Hulst wordt al zwaar 
belast door de industrie. Het gebrek aan communicatie maakt 
de argwaan van de omwonenden alleen maar groter.” 

BIONERGA maakt zich sterk dat de uitstoot aan de strengste 
milieunormen zal voldoen en dat het effect op de luchtkwali-
teit en het milieu in het algemeen zo goed als te verwaarlozen 
zal zijn. Samen met onze collega’s van N-VA Beringen houden 
we het dossier scherp in de gaten.

De N-VA neemt het zekere voor het onzekere en dwong alvast 
een zogenaamde nulmeting af, die de huidige situatie in kaart 
brengt. “Zo hebben we achteraf een poot om op te staan  
mochten de beloftes niet gehouden worden. Voor ons moet de 
oven voldoen aan de strengste milieunormen”, besluit Liesbet.

N-VA houdt Vlaamse tradities in ere!

Verkeerd signaal voor sluikstorten
In januari steunde onze fractie volmondig het nieuwe 
reglement inzake sluikstorten. Daarin wordt een geldboete 
vooropgesteld die overeenkomt met de werkelijke kosten 
voor de opruiming. Toch toonde het schepencollege zich 
onlangs nog bereid om het kostenplaatje (dat door Open-
bare Werken realistisch was becijferd) te herleiden naar 
een minimumboete op vraag van de overtreder. 

N-VA-raadslid Edwin Bollen: “Het schepencollege geeft 
hier een verkeerd signaal. Wanneer iemand de boete niet 
kan betalen moet men een alternatieve straf overwegen. De 

overtreder zou kunnen helpen 
bij de opruiming ter compensa-
tie. Tijd dus om werk te maken 
van een gemeentelijk wettelijk 
kader dat zo’n alternatieve straf 
mogelijk maakt (een GAS-boe-
te).” N-VA-provincieraadslid 
Liesbet Geyskens: “Wat ons betreft geeft het schepencollege 
hier blijk van de oude politieke cultuur dat er wel iets ‘te 
regelen’ valt. En dat is al helemaal een verkeerd signaal.” 

Beter goede buren dan 
verre vrienden
N-VA Tessenderlo streeft naar een nauwe 
samenwerking met de buurafdelingen. 
We spreken dan ook geregeld af voor een 
leuke activiteit.

Jouw mening telt

Heb je een vraag of een 
voorstel voor de gemeente-

raad? Contacteer ons! 

Wij onderzoeken hoe we 
het voor jou op tafel  

kunnen leggen.  
Alle gegevens van N-VA 
Tessenderlo vind je op

www.n-va.be/tessenderlo

Uw wensenpakket voor 2017
Op de voorpagina kan u zien welke nieuwjaarswensen N-VA Tessenderlo aan het Looise schepencollege 
wil overmaken. Uw wensenpakket is het onze. 

De kritische geluiden die we op de gemeenteraad laten horen, 
kan je samenvatten in drie kernkritieken:

 Meer inspraak
 Verstandig financieel beleid
 Toekomstgericht denken

Al onze tussenkomsten van het voorbije jaar kaderen in die 
drie kernkritieken. Dat zal in 2017 niet anders zijn.  We zullen 
blijven hameren op dezelfde nageltjes. Soms met een knipoog 
en wat humor, maar scherp en met aandrang als het moet.

Meer inspraak
Vanuit de oppositie proberen wij een bijdrage te leveren aan 
een goed bestuur. Beslissingen worden in het huidige sche-
pencollege nog al te vaak over de hoofden heen genomen. Dit 
geluid klinkt niet alleen op de oppositiebanken, maar ook bij 
de talrijke adviesorganen en zeker ook bij de man in de straat. 

Elke gemeenteraad roert N-VA Tessenderlo zich in de debat-
ten, mede op vraag van de Looienaars. En ja, soms wordt daar 
ook naar geluisterd. Zo zal ons gemeentebestuur niet langer 
investeren in het fietssatellietpunt in Hulst (de ‘vogelkooi’). 
Op de Limburgse provincieraad maakte Liesbet Geyskens 
brandhout van dit geldverslindend project.

  N-VA Ham, Houthalen en Tessenderlo op bezoek bij afdelingspeter Wouter Raskin in het federaal parlement. En of het een belevenis was!

  De collega’s van N-VA Beringen kwamen op visite 
tijdens de Looise gemeenteraad. Achteraf brachten 
Looise N-VA’ers een tegenbezoekje.

  De N-VA is de warmste partij in de gemeenteraad: de mandatarissen 
doneren in december hun zitpenningen aan Music for Life.

  Op onze Vlaamse pensenkermis in 
oktober heerste een gezellige sfeer. 
Onze gasten konden kiezen uit 
gerechten van weleer, waaronder 
zwarte en witte pensen.

  Op de Vlaamse Feestdag organiseerden 
we ‘de ronde van Looi’.

  Eind november liet N-VA Tessenderlo de échte Sinterklaas  
en de enige échte Zwarte Piet uitrukken om een verrassings-
bezoekje te brengen aan onze oudste leden. Een ‘statement’.
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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