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fietspad inbegrepen

Wouter Beke
lijsttrekker
Leopoldsburg
CD&V Leopoldsburg heeft
Wouter Beke aangeduid als
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.
Een interview met Wouter, op
pagina 5.

De gemeenteraad van 7 maart verleende
goedkeuring om te starten met het fietspad Boskant. Dit is een realisatie van ons
CD&V-programma 2006-2012: een totaalproject van de Boskant naar de Lommelsesteenweg. Zo komt er een aansluiting
op het fietsroutenetwerk. Gezien dit een
omvangrijk project is, splitsen we het op.
In een eerste fase het traject BoskantHechtelsesteenweg, in een tweede fase
Hechtelsesteenweg-Lommelsesteenweg
via de Kerkhovenweg. De fietspaden leggen we aan met 80% subsidies via het
fietsfonds van de provincie.
Lees het hier, op pagina 4!

Carpoolen
Wouter

inbegrepen

Wouter pendelt elke dag van en naar
Brussel. Wil jij graag je ideeën over
Leopoldsburg met hem delen?
Dat kan! Geef een seintje op
carpool@wouterbeke.be

Fietspad Boskant is een realiteit!
Een overzicht
Het gaat om verhoogde fietspaden en
zijn 1.75m breed en bevinden zich in
beide richtingen van de rijbaan, wat een
veilige optie is.
Vertrekkende van de Corspelsestraat zal
het fietspad aansluiten op het bestaande
fietspad komende van Beverlo.
In de richting van de Hechtelsesteenweg
loopt het traject van de Corspelsestraat
naar de Vlaanderenlaan, om via de Ko-

ning Leopold II laan aan te sluiten op
de Koningin Maria Louisalaan.
Er wordt een oversteek voorzien in de
Vlaanderenlaan richting Antwerpselaan,
om zo het rusthuis en het centrum te
bereiken.
Komende van de Hechtelsesteenweg
zal het traject vanaf de Maria Louisalaan, via de Merkemlaan/Antwerpselaan naar de Vlaanderenlaan/Corspel-

sestraat verlopen.
Belangrijk is dat de bestaande voetpaden worden behouden!
Wilt u meer info en een zicht op de
plannen? Kijk dan eens op
www.leopoldsburg.cdenv.be
Katrien Ozeel
Voorzitter CD&V Leopoldsburg

UNIZO juicht subsidies tegen leegstand toe
Wouter Beke start met aanpak tegen leegstand
“Handelaars vertoeven graag in een aantrekkelijk centrum”
zegt UNIZO gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt. “Net
daarom juichen we het initiatief van Wouter Beke, schepen
van ruimtelijk ordening, dan ook toe. Leopoldsburg wil verder inzetten op de vernieuwing van haar handelscentrum. De
handelszaken in Leopoldsburg zijn immers vaak verouderd
en er is de voorbije jaren te weinig in geïnvesteerd. Daarom
heeft ze samen met Europa (via het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling) een project uitgebouwd om de
kwaliteit van haar handelszaken te vergroten.”
1 op 7 winkels staat leeg. Dit was de
twijfelachtige eer die Leopoldsburg te
beurt viel in een onderzoek begin 2012.
Dit is twee keer zo groot als het Limburgse gemiddelde.‘ We mogen niet bij
de pakken blijven zitten maar moeten een
stimulerend beleid voeren’ vond Wouter
Beke, schepen van financiën en ruimtelijke ordening. Daarom heeft hij op de
gemeenteraad een reglement voor gevelrenovatie en de renovatie van leegstaande
handelspanden laten goedkeuren. En niet
zonder succes; de eerste renovatiedossiers
werden hiervoor inmiddels ingediend.
10.000 euro subsidies voor
renovatie
Wie een handelspand wil renoveren en
op die manier dus niet alleen de aantrekkelijkheid van de winkel maar ook van
het straatbeeld en de handelskern van de
gemeente wil verhogen, kan een subsidie
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krijgen. Een renovatie kan tot 10.000
euro subsidies bekomen voor gevelrenovatie of de renovatie van leegstaande
panden en dit voor facturen betaald vóór
31 december 2013.
3.500 euro subsidies voor verbouwing
Daarnaast ook 3.500 euro subsidies voor
verbouwing van leegstaande panden in
kader van project wonen boven winkels.
Deze subsidie komt naast andere
initiatieven. Zo hebben we een beleid
waarbij we leegstand bestraffen met een
belasting op leegstand. Maar we moeten
ook stimuleren. Wie in het centrum van
Leopoldsburg woont kan daarnaast nog
drie soorten subsidies krijgen.
De subsidies voor gevelrenovatie en
renovatie van leegstaande panden (maximum 10.000 euro) en voor verbouwing
leegstaande panden in kader van wonen

boven winkels (maximum 3.500 euro)
kunnen gecombineerd worden tot maximaal 13.000 euro.
Winkelstraatmanager en uitbreidingsproject
“Tenslotte heeft het gemeentebestuur
ook een winkelstraatmanager aangeworven. Samen met de subsidies, het
verzorgen van de dagelijkse netheid & de
start van de werken van het binnengebied
worden nu volop initiatieven genomen
om het centrum terug aantrekkelijk te
maken. UNIZO kijkt er samen met de
lokale handelaars naar uit!”
Voor meer info:
Yves Houben, belangenbehartiger
UNIZO Limburg; 011/26 30 41
yves.houben@unizo-lim.be
of Wouter Beke; schepen van Financiën,
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
info@wouterbeke.be

Wouter Beke lijsttrekker Leopoldsburg
CD&V Leopoldsburg heeft
Wouter Beke aangeduid
als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in
oktober
Wouter: “De voorbije jaren hebben
we met de hele ploeg hard gewerkt
aan de uitvoering van ons programma. Geen grootse projecten,
maar zorgen dat Leopoldsburg ten
dienste staat van de mensen. We
hebben vooral geïnvesteerd in de
renovatie van onze infrastructuur
zoals het buurthuis, het cultureel
centrum, kerkgebouwen en het
kerkhof. Daarnaast hebben we met
het OCMW een nieuw rusthuis
gebouwd. En dat allemaal met een
zuinig beleid: onze schuldgraad ligt
50 procent lager dan het gemiddelde
in Limburg en zelfs 60 procent lager
dan het gemiddelde van de Vlaamse
gemeenten. Als schepen van ruimtelijke ordening heb ik werk gemaakt
van 400 nieuwe woongelegenheden.
En er staan nog eens 400 percelen
klaar om ingevuld te worden. De
volgende jaren willen we nog 5.00
à 1.000 woongelegenheden bijbouwen. In 2006 beloofde CD&V dat
we onze gemeente zouden uitbouwen tot een mooie woonstad van
15.000 inwoners. Dat is ondertussen
gerealiseerd.”
- Waarom is dit belangrijk?

Wouter: “We moeten jonge gezinnen aantrekken en een plaats geven.
Dat houdt onze gemeente levend,
ook financieel en sociaal-economisch. Na jaren van blokkering
hebben we eveneens het dossier
van het binnengebied ‘Leopoldville’
terug op de sporen gezet en geven
we subsidies tot €13.000 voor de
renovatie van handelspanden om
ons verloederde centrum terug een
toekomst te geven. We moeten
terug trots worden op ons handels-

centrum, dus moeten we gezinnen
aantrekken die hier willen wonen en
kopen!
- Wat zijn de uitdagingen
voor de volgende jaren?

Wouter: “Onze gemeente heeft
enorm veel troeven maar de toekomst zal meer bepaald worden
in Hasselt en Brussel dan op het
gemeentehuis. Ik denk dan aan de
militaire domeinen en de ontwikkeling van defensie hier. De overheid
is een heel grote werkgever in onze
gemeente, met het leger, de scholen,
de centra voor personen met een
handicap, etc.”
- Is de combinatie van nationale en lokale politiek mogelijk?

Wouter: “De voorbije jaren waren
hiervoor een test. In uiterst moeilijke omstandigheden - denk aan
de lange regeringsvorming - heb ik
mijn lokale werkzaamheden nooit
losgelaten en was ik altijd aanwezig
op het schepencollege. We staan er
bovendien met een hele ploeg. Maar
het is ook zo belangrijk dat we onze
belangen verdedigen in Brussel. Of
het nu gaat over het leger, over investeringen in openbare werken, het
aanvragen van subsidies, het treinstation openhouden, … Als nationaal partijvoorzitter heb ik meer de
kans om datgene wat onze mensen
en onze gemeente toekomt, ook aan
te spreken.”
- Ben je klaar voor de verkiezingen?

Wouter: “Nog niet helemaal, ik ben
pas aangeduid als lijsttrekker (lacht).
Maar we werken aan een sterke lijst
met heel wat nieuwe mensen die in
ons geloven. We werken aan een
stevig programma dat een toekomstproject voor onze gemeente
zal uitschrijven: waar mensen terug

fier zijn op hun gemeente en hun
centrum, zich veiliger voelen dan
vandaag, waar ze graag wonen, waar
er terug meer op rechten en plichten
wordt gewezen en waar de financiën
onder controle worden gehouden.”

Carpoolen
Wouter

inbegrepen

Wouter pendelt elke dag van en naar
Brussel. Wil jij graag je ideeën over
Leopoldsburg met hem delen?
Dat kan! Geef een seintje op
carpool@wouterbeke.be
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Nieuwe regeling studentenarbeid
Zoals je weet, werd de reglementering rond studentenarbeid hervormd. Zo mogen studenten voortaan 50 dagen per jaar werken tegen
een verlaagde RSZ-bijdrage.
Je kan als jobstudent aan de slag als
je voltijds onderwijs volgt en 16 jaar
oud bent. Wanneer je 15 bent en je
de eerste 2 jaren van het middelbaar
onderwijs hebt gevolgd, mag je ook
werken als jobstudent.
De student en de werkgever zijn
beide verantwoordelijk om het zogenaamde ‘contingent’ van 50 dagen

niet te overschrijden.
Als student heb je de mogelijkheid
om via de website www.mysocialsecurity.be met de toepassing ‘Student@work-50 days’ je geleverde
prestaties na te kijken, resterende
werkdagen kan je inplannen via een
kalendertoepassing en je kan een attest afdrukken voor de werkgever.
Deze webpagina is beveiligd met
behulp van de elektronische identiteitskaart. De enige voorwaarde is
wel dat je beschikt over een eID kaartlezer.

Ook de werkgever kan via de website www.socialsecurity.be toegang
krijgen tot het saldo van de student
dankzij een pincode die de student
hem geeft.
Deze onlinedienst werd ontwikkeld
door de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid (RSZ).
Marleen Kauffmann
Fractieleider CD&V
Leopoldsburg

Op zondag 3 juni tussen 14 uur en
17 uur heten onze OCMW-mandatarissen, Marc Reynders, Michel
Schepens en Katrien Ozeel u van
harte welkom bij de opening van
ons nieuwe woonzorgcentrum. Wil
je graag een bezoekje brengen, dan
staan wij graag voor u klaar voor
een exclusieve rondleiding. Tot dan!
Marc, Michel & Katrien

Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Stijn Kuylen
(skuylen@cdenv.be)
www.leopoldsburg.cdenv.be
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Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Opendeur nieuw woonzorgcentrum ‘Reigersvliet’

