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Beste inwoner

Namens het bestuur van N-VA Hoeselt  
wens ik u en uw naasten fijne  
feestdagen. Voor 2020 wensen we u  
een vreugdevol en liefdevol, maar vooral 
een gezond jaar toe.

Graag maak ik meteen van de gelegen-
heid gebruik om u uit te nodigen voor 
onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 
zaterdag 25 januari om 20 uur in zaal  
Het Werm Huis (Bovenstraat 31, Werm) 
met een hapje en een drankje, aangeboden 
door de N-VA-ploeg. Tot dan! 

Yves Driesen
Afdelingsvoorzitter

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 25 januari 2020
20 uur
Het Werm Huis

Meer parkeerplaatsen 
in centrum na herinrichting 
Kioskplein 

15 parkeerplaatsen meer in 
centrum
Door de herinrichting van het Kiosk- 
plein kunnen er meer voertuigen 
geparkeerd worden op minder ruimte. 
Daardoor is het aantal parkeer- 
plaatsen dat verdween ten gevolge 
van het nieuwe autovrije gedeelte 
zeer beperkt. In totaal gaat het om 
een verlies van vijf parkeerplaatsen, 
die ruimschoots gecompenseerd 
worden aan de nieuwe ingang van 
het IKSO aan de Bruiloftstraat. Daar 
zijn twintig parkeerplaatsen bijgeko-
men voor leerkrachten en leerlingen 
van het IKSO, waardoor ook zij niet 
meer moeten parkeren op de parking 
aan het Kioskplein. Bovendien zal de 

IKSO-parking bij grote evenementen 
in Hoeselt voor iedereen beschik-
baar zijn. In totaal zijn er dus vijftien 
parkeerplaatsen bijgekomen in het 
centrum van Hoeselt.

Verdere invulling autovrij  
gedeelte
Het autovrije gedeelte wordt momen-
teel alleen op vrijdag gebruikt voor de 
wekelijkse markt. Uiteraard is het de 
bedoeling dat het gedeelte op andere 
weekdagen een zinvolle invulling 
krijgt. Graag zouden we u hierbij 
willen betrekken. Mail uw leuke 
ideeën naar hoeselt@n-va.be.
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Reflecterende huisnummers redden levens
N-VA Hoeselt heeft het voortouw genomen om elk pand van een reflecterend huisnummer te voorzien. Dit op vraag van het 
Rode Kruis en de hulpdiensten, die melden dat bij slecht weer of in het donker het moeilijk is om het juiste adres te vinden. 
Dat wordt beaamd door schepen en vrijwillig brandweerman Bert Vertessen: “Een goed zichtbaar huisnummer redt levens. 
Elke seconde die de brandweer, dokter of ziekenwagen nodig heeft om te zoeken naar het juiste adres, is een verloren seconde. 
Ook voor postbodes en pakjesdiensten zal een uniform en reflecterend huisnummer een voordeel zijn.” Voor alle duidelijk-
heid: er komt geen hernummering. U blijft uw huidig huisnummer behouden.

Meer weten over N-VA Hoeselt?
 N-VA Hoeselt      www.n-va.be/hoeselt

N-VA in beeld

  Met meer dan 170 
aanwezigen was 
de jaarlijkse eetdag 
van N-VA Hoeselt 
ook dit jaar weer 
een groot succes. 
Tot volgend jaar!

  Ook dit jaar stond N-VA Hoeselt weer 
met een standje op de avondmarkt aan 
de vooravond van de jaarlijkse kermis.

  Minister Ben Weyts, in de 
vorige Vlaamse Regering 
nog bevoegd voor open-
bare werken en mobiliteit, 
besliste om de afrit van de 
E313 te verlengen en van 
in het begin te voorzien van 
een voorsorteerstrook voor 
Hoeselt en Tongeren.

  Het Gemeentelijk 
Centrum Ter Kommen 
bestaat 40 jaar. Reden 
te meer om de bezoe-
kers te trakteren op 
een klein geschenkje, 
zo vond schepen van 
Cultuur Johan Schoefs.
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Alt-Hoeselt in nieuw jasje
Operatie dorpskernvernieuwing
In de vorige bestuursperiode nam schepen Bert Vertessen het initiatief 
om de wateroverlastproblematiek in Alt-Hoeselt op te lossen. De werken 
zijn in mei van start gegaan en zullen binnen enkele maanden in hun 
eindfase zitten. Om de Molenstraat verdere waterellende te besparen, 
zijn er twee bufferbekkens voorzien met een capaciteit van 1600 en 
500 m³. Verder krijgen de Sint-Lambertusstraat, de Sportpleinstraat, 
de Schoolstraat en de Pastorijstraat nieuwe nutsleidingen en energie-
zuinige ledverlichting. Tegelijk worden alle woningen afzonderlijk 
aangesloten op de waterleiding. Aan het hele project hangt een prijs-
kaartje van 2,3 miljoen euro, waarvan na aftrek van subsidies nog 
540 000 euro ten laste van de gemeente overblijft.

Buurtbewoners tekenen plannen mee uit
Door een nauwe samenwerking van de mobiliteitsdienst, de school- 
directie, schepen van Mobiliteit Bert Vertessen en een verkeers- 
deskundige van de politie zijn er meteen een aantal plannen voor de 
schoolomgeving van de gemeentelijke basisschool uitgewerkt. Ook 
de buurtbewoners werden via een participatietraject betrokken in de 
plannen. De buurtbewoners konden aan de hand van een aantal 
ideeën mee bepalen hoe de schoolomgeving er in de toekomst zal 
uitzien. Denk maar aan aanpassingen aan de gevaarlijke bocht, extra 
oversteekplaatsen met verkeersremmers, een verkeersvrije school- 
omgeving … De N-VA wil in de toekomst ook bij andere projecten 
participatietrajecten opstarten.

Paalkampeerplaats in Hoeselt
Een verwilderde plek op Hooilingen werd onlangs omgetoverd tot een 
mooie bivakzone die alleen te voet of met de fiets bereikbaar is. “De zone 
telt drie houten platformen die op palen staan. Op elk platform is plaats 
voor een of meerdere tentjes. De bivakzones zijn een oase van rust waar 
je de vogeltjes volop hoort fluiten. Ideaal voor avonturiers die houden van 
natuur en stilte”, legt schepen van Milieu Bert Vertessen uit.

Kamperen in de natuur
Er is geen water, stroom of gas. Wel is er een metalen bak, waarin een vuurtje gestookt kan 
worden. Een composttoilethuisje en een afdak om hout op te slaan zijn ook aanwezig.

Waar ligt de bivakzone en welke regels gelden er?
De bivakzone ligt naast de streek-GR Haspengouw (de langeafstandswandeling in 
Haspengouw) en het fietsroutenetwerk. “Bivakkeren is gratis, maar er gelden wel regels 
die je kan lezen in een reglement dat bij iedere paalkampeerplaats beschikbaar is. Er is 
ook een gratis folder raadpleegbaar via www.rlh.be, waarin je de juiste gps- 
coördinaten kan vinden en waarin aangegeven staat welke voorzieningen je per locatie 
kan verwachten”, zegt schepen Bert Vertessen. 

  Schepen van Milieu Bert Vertessen, 
zelf een fervent kampeerder, is trots 
op de paalkampeerplaats.

  Schepen Bert Vertessen is blij dat de water- 
overlast aangepakt wordt, de verkeersveiligheid van 
de schoolomgeving verbetert en vier straten nieuwe 
riolering en energiezuinige ledverlichting krijgen.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


