Perstekst 14 september 2018

Voluit voor Heusden-Zolder!

Hetgeen de afgelopen dagen in de pers is verschenen strookt niet met de werkelijkheid.
De eerste contacten met Open Heusden-Zolder dateren al van 28 mei 2018. De programmapunten
stemden in een vroeger stadium al overeen. Ook de naam Voluit is toen al gevallen conform de
samenstelling van Voluit Beringen. Over de gemeentegrenzen heen samenwerken. Uiteindelijk werd
er alsnog beslist om ieder met een eigen lijst op te komen. Eind juni 2018 werd Voluit HeusdenZolder opgericht. Een open lijst en groep die wilt luisteren naar de ideeën en bekommernissen van
onze inwoners.
Op 2 maanden tijd in volle verlofperiode met een sterk programma en voldoende kandidaten naar de
verkiezingen gaan was voor Voluit Heusden-Zolder een huzarenstuk. Vorige week zijn een aantal
mensen van Voluit Heusden-Zolder en Open Heusden-Zolder samengekomen. Gezien de eerdere
gesprekken met Open Heusden-Zolder, was het een opportuniteit om samen met hen een volledige
lijst te vormen en met een sterk programma naar de verkiezingen te gaan.
Jammer genoeg heeft bij 1 persoon eigen ambities gespeeld. Het onmiddellijk dreigen met
opstappen en x-aantal kandidaten meenemen was een feit. De opkomst bij de fotoshoot van Voluit
Heusden-Zolder heeft uiteindelijk de doorslag gegeven.
Met Voluit Heusden-Zolder willen we dan ook een rechtzetting
1) Elke Gijbels is niet overgelopen naar een andere partij
2) Geen leegloop bij Voluit Heusden-Zolder
3) Er is geen voorakkoord met Cd&v
Voluit Heusden-Zolder en Open Heusden-Zolder gaan samen voor Voluit Heusden-Zolder. We willen
weten wat er leeft bij de mensen! Wat houdt hen bezig?
Met Voluit Heusden-Zolder willen we ons niet in een strak keurslijf laten duwen.
We moeten niet zo nodig een mening hebben over alles, het moet allemaal niet zo groots zijn. Met
een luisterbeleid kunnen we inspelen op wat er leeft onder onze inwoners en acties ondernemen
waar noodzakelijk in onze steeds veranderende maatschappij. Een verkozen mandataris staat kort

bij de burger en luistert naar de publieke opinie. Het is echter die publieke opinie die een
meerwaarde kan bieden bij het nemen van de beleidsbeslissingen.
Daar wil Voluit Heusden – Zolder het verschil maken.
Ons verkiezingsprogramma werd opgebouwd rond 5 speerpunten:
Voluit Voor Uw Veiligheid
De zorg voor openbare orde is van oudsher één van de voornaamste taken van de overheid. De
vraag naar veiligheid blijft toenemen. Overlast bestaat er in allerlei vormen. Denk maar aan het
veelvuldig sluikstorten, straatraces, het innemen van openbaar domein en overlast van mensen die
zich niet houden aan bepaalde normen. Dit zorgt niet enkel voor ergernis bij onze inwoners maar
ook voor een gevoel van onveiligheid. Criminaliteit neemt niet alleen toe maar wordt ook steeds
complexer: drugsproblematiek of fenomenen zoals radicalisering en terrorisme.

Voluit Leven & Beleven
Het zijn de inwoners en hun initiatieven in je buurt die je Voluit thuis laten voelen in je
gemeente. Die zorgen voor gezellige en leefbare buurten en perfect bijdragen aan de versterking
van de sociale cohesie. Een propere en goede buurt staat immers ook gelijk aan een veilige buurt.
Met Voluit Heusden-Zolder willen we sfeer & gezelligheid, creatieve ideeën om
te ontmoeten, steunen en stimuleren.

Voluit Zorgen
Zorg of zorgen is de moeite die je doet om iets of iemand in goede conditie te houden of te brengen.
Zorgen voor leefbaarheid in je buurt, de zorg voor de natuur, de zorg voor je kinderen, je ouders.
Zijn allemaal vormen van zorgen.
Door de verhoging van de pensioenleeftijd dienen we allemaal langer te werken. De middenklasse
met haar tweeverdieners kan voor de opvang met de kinderen niet meer terecht bij hun ouders.
Bijkomend stelt zich ook vraag wat met mijn ouders als ze zorgbehoevend worden.

Voluit Voor Leefbaarheid
Leefbaarheid is een ruim begrip. Om leefbaarheid te beoordelen spelen verschillende factoren een
rol. Het is niet de kwantiteit maar de kwaliteit die onze leefbaarheid bepaalt. Zorg en respect voor
onze natuur en leefomgeving. Een gezonde omgeving waar het goed wonen is. Een gemeente
zonder zwerfvuil.
Voluit Heusden-Zolder wil werken aan leefbaarheid in elke kern. Wij willen weten van onze inwoners
wat hun leefbaarheid kan verbeteren of verhogen.

Voluit Ondernemen
De mijnterreinen in Heusden-Zolder zijn omgevormd tot een modern bedrijvenpark. Met het CVO de
Verdieping, Zldr Luchtfabriek en het CC de Muze dat in opbouw is, werd er de afgelopen jaren heel
wat geïnvesteerd in ons mijnterrein. Met de toenemende mobiliteit moeten we durven nadenken
hoe we het zelfstandig ondernemerschap in onze gemeente verder kunnen uitbouwen zonder dat dit
een verdere verzadiging geeft van onze gemeentewegen. Een kantoor of werkplek in je buurt,
netwerken, events en toegankelijk via fiets, bus en openbaar vervoer verdient Voluit onze aandacht.

