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SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Wat een jaar

V.U.: Xavier Lesenne, Diestsestraat 93A, 3270 Scherpenheuvel-Zichem

2014 zal ons nog lang heugen.
De N-VA is nu dé beleidspartij
in Vlaanderen en België. En dat
merken we. Het geeft ons ook de
nodige energie en motivatie om in
Scherpenheuvel-Zichem verder te
werken aan een beter beleid. Want,
zoals u hier verder kan lezen, dat is
nodig.
Meer dan 20 jaar CD&V-Open Vldbestuur laat
zijn sporen
na: naast de
torenhoge
schuld blijkt
nu ook dat
we koploper
zijn in de
wachtlijsten
voor sociale
Xavier Lesenne
woningen.
Voorzitter
En bij de
saga van de
stadsmagazijnen is het duidelijk dat
het bestuur alles op z’n beloop heeft
gelaten.
Verandering. Het is ook in
Scherpenheuvel-Zichem een
noodzaak.

Meewerken aan die
verandering?

Stap mee in onze werking.
Word lid en contacteer ons op
scherpenheuvel-zichem@n-va.be of
0477 86 23 06

SOCIALE WONING IN SCHERPENHEUVEL-ZICHEM:
een haast onbereikbare droom ...
Zes jaar. Zo lang moet u gemiddeld wachten op de toewijzing van een sociale
woning in Scherpenheuvel-Zichem. Niet moeilijk, er staan amper sociale woningen
op ons grondgebied. Feestzalen daarentegen ... En nog straffer: u krijgt als inwoner
niet eens voorrang in uw eigen gemeente.
In de gemeenteraad wees de N-VA-fractie al op de lacunes in het lokale toewijzingsbeleid voor sociale huisvesting. In de OCMW-raad ging N-VA-raadslid X
 avier
Lesenne daar verder op in: “Onze fractie stemde in met de verdere samenwerking met Diest Uitbreiding voor de verhuur van de twee sociale appartementen in
Zichem, maar liet toch bezwaar optekenen tegen de specifieke toewijzingsregels.
Zo blijkt dat inwoners van onze gemeente niet eens voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale woningen op ons grondgebied. Onaanvaardbaar.”
Kortenaken en Bekkevoort, die ook onder Diest Uitbreiding vallen, hebben die
clausule wél in de overeenkomst laten zetten. “Het lijkt ons niet meer dan normaal
dat iemand uit de eigen gemeente voorrang krijgt bij de toewijzing van een sociale
woning in Scherpenheuvel-Zichem”, aldus Xavier Lesenne.

Een betaalbare sociale koopwoning
op de Stenen Molen?
Op het terrein ‘Stenen Molen’ zijn er naast
de sociale huurappartementen van DiestUitbreiding ook 11 nieuwe koopwoningen
ter beschikking via SWaL.
De verkoopprijs van een sociale koopwoning bedraagt tussen de 200 000 en 220 000

Spaghettidag

Zaterdag 28 maart
Zaal De Keyt (Messelbroek)
Van 12 tot 15 uur
Van 17 tot 19 uur
Prijs
volwassenen 9 euro
kinderen tot 12 jaar 6 euro
Info / inschrijven
scherpenheuvel-zichem@n-va.be
0477 86 23 06

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

euro, waarbij de koper enkel nog moet instaan voor de keuken en de vloer. In combinatie met een sociale lening (ook via SWaL)
creëert dat een dubbel voordeel. Je betaalt
dan maandelijks minder af dan met een reguliere lening.
U kunt zich nog inschrijven voor een sociale
koopwoning bij SWaL.
Info op www.swleuven.be

N-VA vraagt strengere aanpak drugproblematiek

Betalend parkeren raakt vooral eigen inwoners

De N-VA diende op de gemeenteraad
van januari een voorstel in om
een nultolerantie in te voeren voor
drugsfeiten in de gemeente. “Onder
andere op de parking van den Egger,
het Sint-Jansplein of de Rozenkransweg
kan je gemakkelijk aan drugs geraken”,
zegt N-VA-raadslid René Jacobs, die het
voorstel vorm gaf.

Er is wellicht geen ontkomen meer aan. De stad wil haar parkings
in en rond Scherpenheuvel betalend maken. De officiële reden: ‘de
parkeerdruk in de binnenstad beperken’. Maar we weten allemaal dat
het stadsbestuur hiermee vooral extra centen wil binnenhalen. Spijtig
genoeg ook uw centen.
De randparkings in Scherpenheuvel zijn een echte troef: ze bieden de vele
toeristen de kans om gratis dichtbij het centrum te parkeren. Ook inwoners
maken gebruik van de randparkings, want het aantal plaatsen in het
centrum is beperkt. “Als het stadsbestuur écht de druk wil weghalen uit
het centrum, moet het de stadsparkings net gratis houden”, zegt N-VAraadslid Marc Van Torre.

PETITIE MIDDENSTAND

De middenstand van Scherpenheuvel denkt daar hetzelfde over
en startte zelfs een petitie. De middenstanders in het centrum
hebben het nu al zo moeilijk. Betalend parkeren is dan zeker niet
de oplossing. Maar het stadsbestuur blijft doof.

Een nieuwe attractie op den Egger?
Telecomoperator Mobistar wil een gsm-mast laten plaatsen in het centrum
van Scherpenheuvel. Op de parking van den Egger, vlakbij woningen en
een kinderopvang. Als het van het stadsbestuur afhangt, komt die mast er
snel.
De N-VA is niet tegen de inplanting van nieuwe masten. “De gsm-ontvangst
is zeker in Scherpenheuvel werkelijk belabberd”, weet ook Allessia Claes,
N-VA-fractieleider in de gemeenteraad. “Maar de locatie is op zijn minst spijtig
gekozen. Zo pal in het centrum, vlakbij privéwoningen en een kinderopvang.
Er zijn alternatieve locaties mogelijk, zoals op de gebouwen van de brandweer.
We vinden het ook spijtig dat de buurtbewoners slechts 30 dagen de tijd
hadden om mogelijke bezwaren in te dienen.

De gemeenteraad nam het voorstel niet
aan. De burgemeester benadrukte in
zijn reactie dat de gemeente al heel wat
maatregelen neemt tegen druggebruik

De provincie heeft een nieuwe
milieuvergunning afgegeven voor de
stadsmazijnen. Dat is straf, want dit
dossier rammelt langs alle kanten.
De verlenging komt er alleen maar
omdat het stadsbestuur al jaren
nalaat een nieuwe locatie voor de
magazijnen te zoeken. Dat moet
nochtans, want de magazijnen liggen
in woon-en parkgebied. De N-VA
protesteert, tot in de provincieraad.

•

We stellen ons de vraag of
het stadsbestuur de aanvraag
voor verlening wel tijdig heeft
ingediend.

•

Waarom een vergunning van tien
jaar geven als het stadsbestuur al
jaren weet dat de uitbating van
de magazijnen niet kan in woonof parkgebied en dus ook al jaren
tijd had om een nieuwe locatie te
zoeken?

De N-VA stelde in de provincieraad
de vraag waarom het stadsbestuur
zomaar een verlenging van tien jaar
krijgt. Er zijn namelijk voldoende
elementen om die vergunning te
weigeren of minstens korter in
tijdsduur te maken:

•

Met een vergunning van tien
jaar schuift de provincie een
toekomstige beslissing over de
magazijnen door naar de volgende
legislatuur.

•

Wat met de bezwaren van de
omwonenden over geur-, lawaaien stofhinder?

Het mag niemand verwonderen dat
het provinciebestuur uit CD&V en
Open Vld bestaat. Tegen de beslissing
van de provincie werd beroep
aangetekend door de omwonenden en
een provincieraadslid van de N-VA.
Uitkijken hoe het Gewest hierover zal
oordelen.

N-VA stelt onveilige verkeerssituatie aan school aan de kaak
Siert soortgelijke mast straks de skyline van
Scherpenheuvel?

Wist je dat ...
... CD&V Scherpenheuvel-Zichem eigenhandig een einde heeft gemaakt aan het cordon sanitaire? De inkt van de
mededeling dat een Vlaams Belang-raadslid uit zijn fractie ging stappen, was nog niet droog, of CD&V zette al een stoel
bij in hun fractie. Het raadslid haalde al meteen uit naar de oppositie die hij net verlaten had en verweet haar niet op een
constructieve manier aan de toekomst van de gemeente te werken. Nou moe.
... het OCMW jaarlijks subsidies krijgt om amper tien mensen te laten meedoen in het programma Kook Je Fit? En dat zijn
dan vaak dezelfde mensen. De N-VA keurde het project dan ook af. Met 1 000 euro subsidies kan je aan betere en bredere
voorlichting doen over gezond eten.

scherpenheuvel-zichem@n-va.be

STRAFFELOOSHEID

“De gemeente wil vooral inzetten op
preventie en hulpverlening. Daar zijn we
dan ook helemaal niet tegen”, aldus René
Jacobs. “Straffen alleen helpt niet, maar
een gevoel van straffeloosheid ook niet.
Zolang men blijkbaar zorgeloos op het
grondgebied van onze stad drugs kan
kopen, schort er iets aan het beleid. In
Antwerpen is dat inderdaad anders: daar
hébben ze een drugbeleid.”

Vergunning stadsmagazijn doet wenkbrauwen fronsen

Afdelingsvoorzitter Xavier Lesenne: “Het gemeentebestuur
maakt uit financiële overwegingen een overhaaste keuze. Gratis
randparkings maken onze stad net aantrekkelijk. En sowieso
geldt alweer dat de inwoners in de buidel moeten tasten.”

Ook de manier waarop dit dossier afgehandeld wordt, doet de wenkbrauwen
fronsen. “Het dossier werd door het schepencollege doorgeschoven
naar het beheersorgaan van den Egger. Maar het is volgens ons de
verantwoordelijkheid van het stadsbestuur om hier een visie over te
ontwikkelen: waar en onder welke voorwaarden mogen er zulke pylonen in
onze gemeente geplaatst worden”, stelt N-VA-raadslid Marc Van Torre.

N-VA-raadslid René Jacobs:
“Zolang men zorgeloos in onze
stad drugs kan kopen, schort er
iets aan het beleid.”

en dat een nultolerantie volgens hem
geen oplossingen biedt. ‘Scherpenheuvel
is Antwerpen niet’, volgens de
burgemeester.

Aan de
schoolpoorten
is het ’s
ochtends en
’s avonds een
wirwar van
parkerende,
kort
stoppende
of de weg
blokkerende
auto’s, samen met mama’s en papa’s die de tijd en de moed
hebben om hun kroost per fiets naar school te brengen.
Politie is er zelden te zien. “Dat gaat nog eens fout aflopen”,
zegt N-VA-raadslid Hans Verboven.
Hij haalt het voorbeeld van Averbode aan, waar zijn

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

drie kinderen school lopen. “We hebben daar na ruim
overleg met de betrokkenen een lijst van mogelijke
verbeterpunten opgesteld. Concreet suggereren we voor
de Boonstraat de aanleg van een trottoir, een parkeerverbod
aan één zijde van de straat, een fietssuggestiestrook,
schuine in plaats van loodrecht op de rijbaan gerichte
parkeerplekken aan de scouts en een absoluut verbod op
het belemmeren van de parkeerplaatsen door vuilnisen kledingcontainers. Het zou bovendien ook helpen
mocht er af en toe een politieagent de ouders op hun
verantwoordelijkheden wijzen.”
Verboven is echter niet optimistisch. “Als ik zie dat de
directie en mezelf al maanden moesten aandringen om
gewoon vervaagde wegmarkeringen te herstellen, heb ik zo
mijn bedenkingen. Pas toen ik zei dat ik ze zelf in N-VAgeel ging schilderen, is men in gang geschoten.”

Doen wat
we moeten
doen
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motor van vooruitgang.
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Neen, dat steken we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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