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SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

Allessia Claes verkozen in het Vlaams Parlement
De komende vijf jaar zal Allessia Claes als Vlaams Parlementslid Scherpenheuvel-Zichem en het Hageland  
vertegenwoordigen in Brussel. Ze behaalde op 26 mei 10 260 voorkeurstemmen. Annelies Ooms, ook 
N-VA-gemeenteraadslid, kreeg 4 631 stemmen. Een fraaie score voor beide dames: proficiat! Met Allessia 
Claes in het Vlaams Parlement heeft niet alleen onze N-VA-afdeling, maar ook Scherpenheuvel-Zichem een 
stem gekregen in Vlaanderen. “Als afdelingsvoorzitter ben ik dan ook bijzonder trots een parlementslid in 
ons midden te hebben”, zegt Benny Vangelder. “Ook wil ik uitdrukkelijk de kiezers van Scherpenheuvel- 
Zichem bedanken. Dankzij hen zetten we hier een erg sterk resultaat neer.”

Na de verkiezingsuitslag van 26 mei heeft Allessia niet stil- 
gezeten. Op 18 juni legde ze de eed af in het Vlaams Parlement. 
Haar werk op het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts heeft 
ze stopgezet, want ze wil zich voltijds toeleggen op haar werk in 
Brussel. “Mijn politieke interesses zijn zeer uiteenlopend, maar 
situeren zich vooral in de domeinen sociaal beleid, werk en  
sociale economie. Omdat Scherpenheuvel-Zichem en het  
Hageland me nauw aan het hart liggen, wil ik me ook sterk 
inzetten voor ons erfgoed en onze mobiliteit. Als parlementslid 
wil ik ijveren voor verdere investeringen in een veilige en vlotte 
mobiliteit in onze regio”, aldus Allessia. “Ik ben enorm dank-
baar dat ik Scherpenheuvel-Zichem mag vertegenwoordigen in 
Brussel en wil alle kiezers van harte danken voor hun steun.”

De smaak te pakken
Annelies Ooms nam voor het eerst deel aan de federale verkie-
zingen. Ook zij behaalde een bijzonder goed resultaat. Annelies 
zal na haar mooie score bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018 haar werk in de gemeenteraad verderzetten en zich  
engageren voor de inwoners van onze stad. Over vijf jaar wil  
ze opnieuw deelnemen aan de verkiezingen.  

“Ik heb de smaak te pakken”, aldus Annelies. “Samen met  
Allessia, de N-VA-fractie en ons bestuur gaan we resoluut voor 
een beter Scherpenheuvel-Zichem.”

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

N-VA Scherpenheuvel-Zichem 
wenst u een fijne zomer!

Allessia Claes legde de eed af in het Vlaams Parlement.

Zaal Concordia (achter de kerk in Testelt)

Volwassenen: 18 euro 
Kinderen jonger dan 12: 10 euro

Inschrijven kan via 0474 40 83 97 (René Jacobs)  
of door storting op BE45 9799 9256 0989 met  
vermelding van uw naam en het aantal personen.

Zomerbarbecue
Zondag  25 augustus vanaf 16 uur
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Scherpenheuvel-Zichem krijgt stadsapp
Op voorstel van de N-VA keurde de gemeenteraad unaniem de invoering van een stadsapp voor  
Scherpenheuvel-Zichem goed. In 2020 wordt de nagelnieuwe app gelanceerd die alle stadsdiensten  
bundelt op de smartphone.

Het stadhuis in uw broekzak? Moet kunnen. Attesten aan-
vragen, een afspraak maken op het stadhuis of een probleem 
melden met straatverlichting zijn maar enkele voorbeelden van 
de mogelijkheden die deze app biedt.

Zo’n app, die u gratis kan downloaden voor de smartphone, 
maakt het mogelijk om snel en interactief contact te leggen  
tussen inwoners, het stadsbestuur, verenigingen en onderne-
mers. “In feite bundelt ze alle huidige communicatiemiddelen 
van de stad en voegt daar een moderne en sociale dimensie aan 
toe. Je hebt in feite de hele stad in de palm van je hand”, aldus 
gemeenteraadsleden Lieven Simon en Pieter Boudry.

Wij kijken alvast uit naar de lancering in 2020. U ook?

N-VA-voorstel weggestemd

Geen European Disability Card in Scherpenheuvel-Zichem
De N-VA legde een voorstel op tafel voor de invoering van de European Disability Card in Scherpenheuvel- 
Zichem. Met die kaart kunnen mensen met een beperking van talloze voordelen genieten bij verschillende  
evenementen en verenigingen. Het gemeentebestuur keurde het voorstel jammer genoeg af.

Gemeenteraadsleden Lieven Simon en Pieter Boudry werkten 
samen acht weken aan het voorstel rond de stadsapp.

De N-VA vindt dat het gebruik van deze kaart optimaal gepro-
moot moet worden in onze stad. Sport- en cultuurverenigingen 
kunnen aangespoord worden om kortingen en voordelen toe te 
kennen aan personen met een beperking, maar ook bij de eigen 
stadsdiensten kan deze kaart nuttig gebruikt worden. 

Gemiste kans
Heel wat andere gemeenten gingen ons voor. Daar kunnen  
houders van de kaart al genieten van talloze kortingen zoals 
gratis luisterboeken in de bib, het gratis meenemen van een 
begeleider op evenementen, en zoveel meer.

Gemeenteraadslid Annelies Ooms:  
“De gemeenteraad keurde ons voorstel  
niet goed. Onbegrijpelijk. Het lijkt me  
toch een belangrijke taak van het  
stadsbestuur om mensen die het  
moeilijk hebben te helpen.”

Wist u dat …
… de kerkfabriek van Schoonderbuken in 2018 een bankrekening heeft “teruggevonden” met 91 414 euro op? We wensen het u  
ook van harte toe! Hoog tijd voor een ernstige doorlichting van de financiën van de kerkfabrieken als u het ons vraagt. De inwoners 
van onze stad geven jaarlijks immers vele tienduizenden euro’s belastinggeld aan die arme stakkers …  

… onze inwoners tien maanden na de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds in het duister tasten over het beleid voor de  
komende jaren? Er is nog geen beleidsvisie, geen bestuursakkoord, zelfs geen nota. Om het met de licht poëtische woorden van  
onze ondervoorzitter Marc Van Torre te zeggen: “Een goed bestuur had al een plan voor de volgende legislatuur”.

Annelies Ooms, gemeenteraadslid

2



www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

Eindelijk zebrapad voor Chiro van Scherpenheuvel
De vraag voor de aanleg van een zebrapad in de Molenstraat sleepte al jaren aan. Afdelingsvoorzitter Benny 
Vangelder haalt opgelucht adem nu het er eindelijk komt. “Al in april 2016 kaartte ik het probleem aan op de 
gemeenteraad. Zondagavonden zijn namelijk erg drukke momenten in Scherpenheuvel. Wanneer de Chiro 
eindigt rond 17 uur, vertrekken ook stilletjesaan de meeste bedevaarders naar huis. Dat zorgt voor een piek- 
moment qua verkeer in de Molenstraat. Vandaar de vraag om een zebrapad aan te leggen tussen de Chiro  
en de parking naast het kerkhof.”

Met een actie van de Chiro in mei kwam het probleem opnieuw 
onder de aandacht. De Chiroleden schilderden toen zelf een  
zebrapad. Fractievoorzitter Allessia Claes volgde het dossier  
echter al langer achter de schermen op. Nu is er eindelijk goed-
keuring voor een zebrapad aan de Chiro. Aangezien de intensiteit 
van 650 voertuigen per uur regelmatig wordt overschreden tot 
meer dan 1 000 voertuigen, ook in het weekend, is het volgens 
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verantwoord om een 
zebrapad aan te brengen op de gewestweg.

Geschikte locatie gevonden
Uit een mondelinge vraag op de gemeenteraad blijkt dat er al  
een geschikte locatie voor het zebrapad werd doorgegeven aan 
het AWV. “Waarschijnlijk zal de oversteekplaats ook uitgerust 
worden met punctuele verlichting”, zegt Allessia Claes.  
“Hopelijk wordt hier snel werk van gemaakt en kunnen de 
Chirojongeren vanaf september veilig oversteken.”

Afdelingsvoorzitter Benny Vangelder is blij dat de Chirojongeren 
binnenkort eindelijk veilig kunnen oversteken.

Waas van stilte rond stadsmagazijnen
In 2014 vroeg het gemeentebestuur in alle stilte een vergunning voor twintig jaar aan voor de stads- 
magazijnen. Die kwam er dankzij wakkere burgers uit de omgeving niet. Ze werden gesteund door 
N-VA-ondervoorzitter Marc Van Torre. De provincie kende maar een vergunning toe voor tien jaar en  
dan nog onder een aantal strikte voorwaarden. Zo moest de achterliggende parkzone proper worden  
gemaakt en moet er voor 2024 een nieuwe locatie worden gekozen. “Jammer genoeg merken we tot op 
vandaag zo goed als geen beweging in dit dossier”, zegt Vlaams Parlementslid en fractievoorzitter Allessia 
Claes. “De stadsmagazijnen moeten binnen de vijf jaar verhuizen, maar een nieuwe locatie is er nog niet.”

N-VA-ondervoorzitter Marc Van Torre vraagt dat er snel duidelijk-
heid komt over de nieuwe locatie voor de stadsmagazijnen.

Ondertussen blijft de omgeving van de stadsmagazijnen er  
‘gecontroleerd’ bezoedeld bijliggen nadat duizenden liters stook-
olie wegliepen uit een lekke tank. Na enkele zeer prijzige studies 
en door een gebrek aan financiële middelen is er nog steeds geen 
duidelijkheid over de nieuwe locatie voor de stadsmagazijnen. 
Twee mogelijke locaties bevinden zich volgens de studies in  
het gebied achter de Lelielaan en de Vossekotstraat en aan de  
Van Thienwinckelstraat in Zichem.

N-VA vraagt duidelijkheid
De N-VA is van oordeel dat er dringend duidelijkheid moet 
komen rond het optrekken van de nieuwe stadsmagazijnen in 
Scherpenheuvel-Zichem. Niet alleen rest er nog weinig tijd en 
moeten de nodige financiële middelen worden vrijgemaakt, ook 
de omwonenden krijgen dan eindelijk zicht op het stadsparkje  
met speelruimte in het achterliggende gebied van de huidige  
magazijnen.

Onze gemeenteraadsleden zullen dit punt nauwgezet blijven opvolgen. Een eerste positieve aanzet bestaat voor de N-VA in de  
opname van dit project met bijhorende acties in het meerjarenplan voor de periode 2020-2025. “Na de zomervakantie wordt  
hopelijk duidelijk of dit bestuur dit dossier ernstig neemt. Er is nood aan actie”, besluit Allessia Claes.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Theo Francken
Kristien Van Vaerenbergh
Darya Safai
Jan Spooren
Katrien Houtmeyers

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Ben Weyts
Nadia Sminate 
Lorin Parys
Piet De Bruyn
Inez De Coninck 
Allessia Claes

Uw N-VA-verkozenen uit Vlaams-Brabant:


