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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 19 januari.

Wegwijs als je hulp nodig hebt (p.2) Betaalbaar wonen in Westerlo (p.3)

Hoe omgaan met steenmarters?
Binnenkort zal u op de gemeentelijke website de nodige informatie vinden over steenmarters. Namelijk over hoe je overlast 
door de dieren kan vermijden, maar ook wat je kan doen als je schade hebt geleden. De maatregel komt er op vraag van N-VA-
gemeenteraadslid Nancy Van Hoof.

Steenmarters kunnen heel wat overlast veroorzaken. Ze vernielen dakisolatie, bijten 
telefoon- en computerkabels stuk en ook de autokabels van geparkeerde wagens zijn 
niet veilig met de beestjes in de buurt. De marter mag, als beschermde diersoort, niet 
opzettelijk gedood worden. Er bestaan gelukkig wel een aantal mogelijkheden 
om de dieren te verjagen. Al die nuttige tips vindt u binnenkort terug op 
de website van de gemeente.

Nancy Van Hoof
Gemeenteraadslid

Beste inwoner

Het coronavirus had een enorme impact op het voorbije 
jaar. 2020 kenmerkte zich door een situatie die niemand 
eerder meemaakte. We moesten Kerstmis en Nieuwjaar 
op een bijzondere manier vieren: geen grote familiefeesten, 
geen vuurwerk, geen geknuffel of handen schudden. 
‘Samen’ had nog nooit zoveel betekenis als afgelopen jaar.

Optimisme en positiviteit
De optimistische berichten over vaccins doen ons uitkijken 
naar de dag dat we ons oude leven min of meer kunnen 
hervatten. Hopelijk kan de positiviteit terugkeren en heeft 
ieder van ons opnieuw de moed om er tegenaan te gaan. 
N-VA Westerlo staat voor u klaar en blijft ervoor gaan. 
Vanuit alle bestuursorganen blijven wij uw stem 
vertegenwoordigen. De N-VA koestert de komende jaren 
onze Vlaamse identiteit, onze Vlaamse welvaart en het 
welzijn van alle Vlamingen.

Ik hoop dat 2021 een jaar wordt waarin het verenigings-
leven weer kan openbloeien, waarin we terug naar 
optredens van onze plaatselijke toneelverenigingen en 
fanfares kunnen en opnieuw samen kunnen genieten 
van de Westelse horeca. Kortom, dat we elkaar overal 
terug mogen ontmoeten. Want samen voelt zoveel beter. 
Ik wens iedereen een fi jn en gezond 2021.

Bert Wellens
Voorzitter
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Wegwijs als je hulp nodig hebt
Het OCMW kennen we allemaal. Je kan er terecht als je het sociaal en � nancieel wat moeilijker hebt. Sinds 2019 is de OCMW-
raad samengevoegd met de gemeenteraad en worden de algemene budgetten en diensten samen beheerd. Daardoor kunnen de 
gemeentelijke diensten beter samenwerken.

Bovendien kennen alle gemeenten, dus 
ook Westerlo, nog een afzonderlijk sociaal 
loket: het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst of kortweg het BCSD. Voor onze 
inwoners die het in coronatijden moeilijker 
kregen, is er extra hulp voorzien.

Hoe gaat dat nu precies in zijn werk?
Wanneer een inwoner van Westerlo zich 
aanmeldt bij het BCSD om sociale of 
financiële hulp te krijgen, wordt er een 
gesprek ingepland met één van de maat-
schappelijke werkers. Zij maken nadien 
een grondig verslag op. Diezelfde verslagen 
worden tweemaal per maand besproken op 
de vergaderingen van het Comité.

N-VA Westerlo heeft twee afgevaardigden 
in het Bijzonder Comité. Raadsleden 
Hilde Van der Auwera en Jef Van den 
Eynde zien er op toe dat niemand in 
onze gemeente in de kou blijft staan of in 

armoede belandt. Samen met de andere 
leden letten ze op ieders rechten en plichten, 
zodat iedereen op een menswaardige 
manier door deze moeilijke crisis komt.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Jeugdcentrum Westerlo: de processie van Echternach
U kent het ongetwijfeld wel: één stapje vooruit, één stapje achteruit, om uiteindelijk ter plaatse te blijven trappelen en zo nergens 
te geraken. Wel, dat is exact wat N-VA Westerlo ervaart wanneer het gaat over de realisatie van een nieuw Jongeren Ontmoetings-
centrum.

Onze Westelse jeugd heeft nood aan een multifunctionele plaats met een fuiflocatie, 
repetitieruimtes, extra mogelijkheden om in middageten te voorzien en het onderbrengen 
van verschillende jeugddiensten. Dat alles gebeurt het best in samenwerking met het 
team van JH Phoenix. Ondanks verschillende beloftes van de huidige meerderheid, 
blijft het angstvallig stil. Het dossier lijkt in de koelkast te zitten en zal er hoogstwaar-
schijnlijk voor lange tijd niet meer uitkomen.

Al van in ons verkiezingsprogramma en vanaf de start van de huidige legislatuur in 
2019, komt N-VA Westerlo met constructieve voorstellen voor het realiseren van een 
Jongeren Ontmoetingscentrum in onze gemeente. We blijven hameren op vooruit-
gang. De Westelse jeugd verdient beter.

Heb je nog vragen, contacteer hen gerust: 
• Hilde Van der Auwera: 0477 79 86 46
• Jef Van den Eynde: 0476 71 93 04
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www.n-va.be/westerlo

Betaalbaar wonen in Westerlo
Het is goed wonen in Westerlo. Rustiger dan in de stad, maar toch dichtbij winkels, scholen en ziekenhuizen. Toch is het 
ook duur wonen in onze regio. Of beter gezegd, het is duurder geworden de voorbije jaren. Stijgende grondprijzen, een 
beperkter aanbod, grotere percelen en een toename aan luxueuzere appartementen. Die zaken maken de droom om in 
Westerlo te blijven wonen voor een groot deel van de jongere generatie onbereikbaar.

De gemeente kan daarbij te hulp schieten. Jaarlijks heft Westerlo een belasting op het bezit van een huis via de zogenaamde 
opcentiemen. Een groot deel van de belasting die je betaalt, de onroerende voorheffing of het kadastraal inkomen, vloeit zo 
naar de gemeentekas.

Onze N-VA-fractie pleit ervoor om die gemeentelijke belasting vrij te stellen voor onze inwoners die voor het eerst een 
eigendom verwerven in Westerlo. En dat gedurende de eerste tien jaar na de aankoop. Op die manier geeft onze gemeente 
een duidelijk signaal naar de inwoners.

Het voorstel is simpel: de jongere 
generatie die al een tijdje in 
Westerlo woont, krijgt een duwtje 
in de rug om hun eerste eigendom 
aan te kopen in onze gemeente.”

Westerlo heeft tientallen miljoenen 
op haar spaarrekening, daar kan 
binnenkort 0,15 procent 
effectentaks op geheven worden, 
maar de meerderheid ziet daar 
geen graten in. Het gaat nochtans 
om uw belastinggeld.”

Katrijn van Riet
Fractieleider

Bert Wellens
Voorzitter
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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