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Halt aan sluikstorten 
De gemeente Hoeselt wil het sluikstorten tegengaan. 
Daarvoor wordt een mobiele camera aangekocht. “Op 
die manier kunnen we het sluikstorten op meerdere 
plaatsen een halt toe roepen”, zegt schepen van Leef-
milieu Bert Vertessen.

Bert Vertessen verduidelijkt de 
aankoop: “De mobiele camera kost 
16 000. De politie kan de beelden 
rechtstreeks volgen. De laatste 
jaren werd er op verschillende lo-
caties moedwillig afval gedumpt. 
Het was niet simpel om telkens te 
achterhalen wie de dader was. Op 
afgelegen en populaire sluikstort-
plaatsen gaan we nu trachten de 
overtreders in beeld te brengen om 
ze nadien te kunnen beboeten.

Deze camera kan bovendien inge-
zet worden op evenementen zoals 
fuiven, waardoor de politie alles 

live kan volgen of de beelden later 
kan bekijken. De gemeente Bilzen 
beschikt ook al over een mobiele 
camera, Riemst gaat er eveneens 
één aanschaffen. Samenwerking 
om de toestellen gelijktijdig in te 
zetten is dan een volgende stap.

Het gehele Hoeseltse grondgebied 
dient voorzien te worden van 
verkeersborden om aan te geven 
dat er camerabewaking is. Iets wat 
voorzien is in de begroting en de 
komende maanden wordt uitge-
voerd.

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Hoeselt wenst u 
een fijn 2018!
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Wagens technische dienst rijden op duurzame brandstof
Op de gemeenteraad van 26 oktober werd beslist 
om over te gaan tot de aankoop van een ‘slow 
fill’-installatie. Hoeselt heeft aandacht voor 
de leefkwaliteit en werkt aan een duurzaam 
mobiliteitsbeleid. In dat kader koopt ze een ‘slow 
fill’-toestel voor CNG (Compressed Natural Gas 
– aardgas onder druk) aan voor de vloot van de 
technische dienst. Dit is momenteel de duurzaamste 
fossiele brandstof voor middelzwaar en zwaar 
vrachtvervoer.
Schepen van Leefmilieu en Openbare werken Bert Vertessen 
verklaart: “Met dit systeem kunnen we in het magazijn 
van de technische dienst de nieuwe wagens vullen via het 
aardgasnetwerk en dit aan een gunstiger tarief dan in het 
tankstation.”

Is de aanschafprijs van bijna 13 000 euro niet te hoog? De 
technische dienst heeft in de maand oktober een tweede 
voertuig op CNG in gebruik genomen. Naast een bestelwagen op 
CNG beschikken we nu dus ook over een personenwagen. Door 
de aankoop van een tweede CNG-voertuig geeft Infrax zowel 
een premie als een korting. De werkelijke kost van de installatie 
bedraagt dan nog maar 7 286 euro. 

Voor 2018 voorzien we nog een aankoop van een personenwagen 
en een vrachtwagen op CNG, wat het totaal op vier CNG-

voertuigen brengt. Niet meer naar het tankstation rijden, 
geen wachttijden meer, ‘s avonds de wagens in ons magazijn 
aankoppelen en de volgende werkdag staan ze gevuld klaar om 
aan de werkdag te beginnen. Het is met andere woorden niet 
alleen beter voor het milieu, maar ook voor het brandstofbudget 
en de arbeidstijd.

  Met de aankoop van deze installatie en de nieuwe wagens 
investeren we in milieu, besparen we op het brandstof-
budget en kunnen de werknemers van de technische dienst 
efficiënter te werk gaan. Een win-win-win. 

Voor een beter leefmilieu 

Klimaatbomen in Hoeselt
Alle Limburgse gemeenten hebben het burgemeester-
convenant ondertekend. Daarmee engageren ze 
zich om tegen 2020 de CO2-uitstoot met minstens 
20 procent te verminderen. Met het project ‘Ruimte 
voor Bomen’ gaat Centrum Duurzaam Groen in elke 
Limburgse gemeenten ‘klimaatbomen’ aanplanten in 
de openbare ruimte. Zo ook in Hoeselt. 

Klimaatbomen

Klimaatbomen zijn bomen die gekozen worden om te kunnen 
uitgroeien tot volwaardige gezonde bomen in een aangepaste 
omgeving en ondergrond. Dit project is een samenwerking met 
Limburg.net, dat hiervoor jaarlijks een budget van 170 000 voor 
de hele provincie voorziet.

Klimaatbomen in Hoeselt
De gemeente Hoeselt kan jaarlijks een lijst met een onbeperkt 
aantal locaties voor klimaatbomen aanleveren, waarna Centrum 
Duurzaam Groen de locaties screent op hun geschiktheid. Voor 
2017 was er in Hoeselt de aanplanting van één symbolische 

boom voorzien. Het gaat om een Meidoorn die bij de vernieuwde 
fontein naast het gemeentehuis geplant werd.

Vanaf 2018 zullen er jaarlijks 35 klimaatbomen worden 
aangeplant. Mogelijke locatie zijn: de Bergweide, nabij de 
parking in de Weyerstraat en de Stationstraat, op de kerkhoven, 
de nieuwe school in Hern, de omgeving van de bibliotheek op de 
Neder… Belangrijk is dat de locaties gelegen zijn in woon-, werk- 
of leefomgeving, omdat dan het project een positieve invloed 
heeft op het klimaat. Ken jij nog een goede locatie? Mail deze 
plek dan naar schepen van Leefmilieu Bert Vertessen via bert.
vertessen@n-va.be.

 In 2017 werd in Hoeselt de eerste klimaatboom aangeplant. 
Vanaf 2018 zullen er jaarlijks 35 bomen bijkomen. 

N-VA Hoeselt wenst  
u een prettige Kerst!
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Facebookwedstrijd
Wil jij kans maken op één van deze hippe N-VA paraplu’s? 
Ga dan naar de Facebookpagina van N-VA Hoeselt en klik 
op de vind-ik-leuk-knop. Veel succes! 

Eetdag N-VA groot succes

N-VA Hoeselt 
was op de 
Avondmarkt

Ik wil een wensmachine 
voor elke Hoeselaar
In mijn wildste dromen denk ik aan een wensma-
chine waarbij iedere inwoner van Hoeselt een wens 
effectief in vervulling kan laten gaan. Het moet een 
wens zijn die wonen, leven en werken in Hoeselt nog 
beter zou maken. 

Persoonlijk denk ik aan de uitbreiding van industrie, zodat 
iedereen werk heeft in eigen streek en zich niet meer zo ver moet 
verplaatsen. Dat zou niet alleen goed zijn voor het milieu zelf, 
maar ook voor het privéleven van eenieder.

Verder denk ik ook aan sportterreinen. Een plek waar niet alleen 
de jeugd zich kan uitleven, maar ook waar volwassenen kunnen 
sporten om gezond en fit te blijven. Al deze elementen samen 

brengen wonen in Hoeselt met zich mee. Dit zijn mijn dromen. 

Guy XXXXXXXX

  Het was weer een supergezellige bedoening op de 
jaarlijkse eetdag van N-VA Hoeselt in oktober.

Meer weten over 
N-VA Hoeselt?

 www.n-va.be/hoeselt 
 N-VA Hoeselt
 @hoeseltnva



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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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