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VOORWOORD 

 

 

 

De wereld rondom ons verandert voortdurend.  

Dat vraagt om inventiviteit en creativiteit. 

De tijd dat waarzegsters in hun glazen bol konden kijken hoe het er morgen uitziet,  is helaas 

voorbij. We zullen ons continu moeten aanpassen aan de noden en behoeften van de toekomst.  

6 jaar geleden was er bijvoorbeeld geen everzwijnenplaag.  

En ook de komst van wolven in onze omgeving had niemand verwacht.  

Toch zijn andere zaken wel voorspelbaar: het toenemend verkeer, de toename van de bevolking in 

onze gemeente en de behoeftes die daaruit voortvloeien. 

Door te luisteren naar de inwoners tijdens onze wijkbezoeken net voor de verlofperiode  

en met de ideeën van onze werkgroepen kunnen we hier ons programma voorstellen. 

Zo krijgen jullie alvast een zicht op hoe wij de komende jaren onze gemeente willen klaarmaken 

voor de toekomst. 

Dit programma is een leidraad voor de komende 6 jaar en verder… 

Een wereld in beweging vraagt een beleid dat meegroeit met de tijd. 

Burgerparticipatie is bij ons geen loze belofte. 

Aarzel niet om ons te contacteren met jouw visie of ideeën om het leven in Leopoldsburg en 

Heppen aangenamer te maken. 

Want daar gaat het over op 14 oktober: 100% lokaal 

 

Danny Bloemen 

Lijsttrekker PRO Leopoldsburg – Heppen 

danny.bloemen@proleopoldsburg.be 
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DE JEUGD IS DE TOEKOMST  

De afgelopen jaren zijn er heel wat nieuwe inwoners bijgekomen in onze gemeente.  

Jonge gezinnen met kleine kinderen hebben andere behoeftes dan opgroeiende tieners. 

De afgelopen legislatuur heeft onze gemeente, met goedkeuring van onze fractie, ingezet op de 

uitbreiding van 2 buitenschoolse kinderopvang gebouwen (BKO oude pastorij Heppen en BKO Sint 

Michiel Leopoldsburg). 

Een uitgebreide keuze aan opvangmogelijkheden voor kinderen zorgt ervoor dat wij Leopoldsburg 

aantrekkelijk kunnen maken voor mensen met een job.  

De maatschappij vraagt namelijk meer flexibiliteit van alle werknemers en daar hoort de nodige 

opvang van kinderen bij.  

Let wel, wij vinden uiteraard dat levenskwaliteit het belangrijkste punt is in het opvoedingsproces 

van onze kinderen. 

Tijdens onze wijkbezoeken moesten we vaststellen dat er te 

weinig speeltuinen in onze gemeente zijn.  

In sommige buurten moeten de kinderen zelfs een verre 

verplaatsing maken om te kunnen spelen.  

Wij willen inzetten op meerdere, kleine speeltuinen met 

voldoende sociale controle, met oog voor de veiligheid van onze 

kinderen, gericht op hun plezier in het buitenspelen. 

Jeugdbewegingen (scouts en chiro) maar ook sportverenigingen 

en scholen werken mee aan de groei en opvoeding van onze jongeren. 

Onze gemeente heeft meer toeristische troeven dan men zou vermoeden.  

Een sector die vaak vergeten wordt, zijn de kampen en bivakken van de verschillende 

jeugdbewegingen die Vlaanderen rijk is en die vaak te gast zijn in onze gemeente. 

De invoering van een kampverantwoordelijke zou een dankbaar hulpmiddel kunnen zijn voor de 

kampleiders. Deze fungeert als een verbindingspersoon tussen enerzijds de kamp- en 

bivakorganisatoren, en anderzijds instanties zoals gemeente, bosbeheer, … 

Een “Op kamp in’t Kamp” brochure kan een handig hulpmiddel zijn voor externe verenigingen en 

jeugdbewegingen die in Leopoldsburg de tijd van hun leven willen beleven. Die brochure zou dan 

nuttige adressen, activiteiten, do’s en dont’s moeten omvatten op maat van kamperende groepen. 

Onder coördinatie van de toeristische- en jeugddienst kunnen de adviesraden toerisme en jeugd, 

samenwerken aan de info en behoeften van de verschillende doelgroepen. 

De teloorgang van het skatepark is te wijten aan het gebrek aan sociale controle.  

Wij ijveren ervoor om een jeugdbelevingszone te ontwikkelen aan het nieuwe jeugdhuis. 

De invulling van deze zone komt van de jongeren zelf.  

De sociale controle gebeurt door het jeugdhuis en de bezoekers. 
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We stellen ons echter vragen bij het ruimtelijk 

uitvoeringsplan van domein Moorslede: een speelbos 

tussen een jeugdcentrum en een zone voor ouderenzorg 

lijkt ons om problemen vragen in de nabije toekomst. 

Laat alvast één ding duidelijk zijn: een kwalitatieve en 

doordachte invulling van het jeugdhuis heeft de 

absolute prioriteit voor ons. 

Onze jeugdwerker moet meer zichtbaar en 

aanspreekbaar zijn in het straatbeeld.  

Hij dient ook de onthaalfunctie te vervullen naar jongeren met problemen, die de stap naar het 

CLB of tele-onthaal te groot vinden.  

Het jeugdhuis is de perfecte locatie hiervoor: herkenbaar en laagdrempelig. 

 

De uitgevoerde verbouwingen aan het buurthuis volstaan absoluut niet om fuiven in te richten. 

Behalve dat fuiven een leuke vrijetijdsbesteding zijn, zorgen ze ook voor de broodnodige 

inkomsten voor verschillende Kampse en Heppense verenigingen.  

Fuiven organiseren is door de te hoge huur- en drankprijzen bijna onmogelijk voor 

jeugdverenigingen en sportclubs. Hierdoor missen ze de kans om hun kas te spijzen. 

Wij ijveren ervoor om bestaande organisaties maximaal te ondersteunen en te begeleiden.  

Ook de drankprijzen moeten herzien worden.  

Nieuwe initiatieven moeten worden gestimuleerd, hoe kleinschalig ze ook mogen lijken.  

Fuiven aan betaalbare organisatiekost moet kunnen. 
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EEN TOERISTISCH BOURG-LEOPOLD  

Toerisme kan een hefboom zijn om ons handelscentrum een extra impuls te geven. Leopoldsburg 

heeft als grootste garnizoensstad van Vlaanderen een heden, maar zeker ook een verleden.  

Dit verleden kan een aantrekkingspool zijn voor mensen buiten onze gemeente. 

Wij steunen het nieuwe en meer realistische plan om het 

museum onder te brengen in het Paviljoen van de 

commandant van de genie. Dit is eigenlijk wat onze partij 6 

jaar geleden reeds voorstelde:  

laagdrempelig en vooral budgetvriendelijk het heden met 

het verleden koppelen.  

Het bestaande Museum K-blokken en Oscar Kapel (MKOK), 

dat volledig op vrijwilligers draait, moet geïntegreerd blijven 

in het toeristische aanbod. 

Deze uitdaging willen wij graag aangaan. 

Wij willen het belevingstoerisme in en rond het nieuwe museum promoten.  

Ook het groentoerisme, met onze wandelpaden, fiets- en mountainbikeroutes, en een upgrade 

van het Koninklijk park spelen hierin een belangrijke rol.  

Op deze manier hopen we vele toeristen naar onze mooie gemeente te lokken die ook bij de 

lokale middenstand wat euro’s spenderen. 

De toeristische dienst moet in het toekomstige museum gehuisvest worden.  

Op wandelafstand van het centrum en vlakbij het CC, met flexibele openingstijden.  

Ook in het weekend. 

Heel wat toeristen vinden reeds de weg naar de 

mobilhomeparking aan het kanaal, de B&B’s en het hotel in 

het centrum.  

We vinden het bijzonder jammer dat door het project 

“wonen aan het water” verschillende standplaatsen voor 

de mobilhomes zullen verdwijnen.  

Onze gemeente moet meer inzetten op één- of meer 

overnachtingstoerisme.  

Hiervoor is meer promotie nodig. 
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LOKALE ECONOMIE, DRIJFVEER NAAR SUCCES  

Ons centrum en zijn handelaars konden wel wat extra impulsen gebruiken. Hiervoor werd o.a. een 

centrumcoach deeltijds aangesteld. 

Bestaande initiatieven werden meer ondersteund en nieuwe acties op poten gezet. 

Er waait eindelijk opnieuw een frisse wind. 

Wij willen graag dat deze coach verder blijft werken, wel met een duidelijk afgelijnde 

taakomschrijving. Zo zou zijn opdracht meer moeten uitgaan naar het coachen en bijstaan, dan 

het zelf organiseren en praktisch uitwerken van projecten. 

Zijn werkgebied moet verder uitgebreid worden naar het hele grondgebied van Leopoldsburg-

Heppen. Daar bevinden zich ook handelaars die ondersteuning kunnen gebruiken. Zo wordt de 

centrumcoach een handelscoach. 

In ons verkiezingsprogramma van 2012 stond, dat wij de verschillende taksen en belastingen 

wilden samenvoegen tot één verordening, die dan integraal moest ingezet worden ter promotie 

van de handelaars in onze gemeente. 

Het huidige bestuur voegde de promotaks in. De inning van deze belasting werd echter enkel 

berekend op basis van de ligging van de handelaars.  

Er werd geen rekening gehouden met de aard van de zelfstandige activiteit, impact/benefits op 

evenementen/organisaties of verbruikersruimten. 

Zo moet bv. een kapper in de aanpalende centrumstraten jaarlijks evenveel bijdragen als een 

brasserie, terwijl zijn opbrengst niet evenredig is, zeker niet bij manifestaties. 

In de volgende legislatuur willen we deze promotaks hervormen met een eerlijkere verdeelsleutel 

met duidelijke en transparante criteria. 

Vooral in het centrum van onze gemeente liggen, weliswaar veel minder dan vroeger, toch nog 

enkele cafés. Ze brengen in de late uren soms overlast met zich mee.  

Het sluitingsuur en het beleid hierrond is nogal vaag en zorgt voor verwarring of misinterpretaties. 

Wij gaan graag, bovenlokaal, in samenwerking met de omliggende gemeentes, bekijken hoe we 

een reglement kunnen opzetten waarbij de regels voor iedereen duidelijk zijn en aanvaardbaar 

voor alle inwoners. 

Er moet dringend een taskforce samengesteld worden die 

de leegstand van de handelspanden moet bestrijden. Niet 

alleen gemeente en middenstand maar ook de 

pandeigenaars moeten betrokken worden in dit project. 

Het inbreidingsproject had een boost moeten geven aan 

Leopoldsburg, maar staat praktisch volledig leeg. De 

gevraagde huur- en verkoopprijzen liggen te hoog voor 

een gemeente als die van ons.  

Initiatieven die een win-win situatie voor potentiële uitbaters en verhuurders/verkopers kunnen 

teweegbrengen moeten in deze taskforce uitgewerkt worden. 
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SPORTKRIEBELS IN LEOPOLDSBURG - HEPPEN  

In onze gemeente moet iedereen die dat wil, de kans 

krijgen om sport te beoefenen naar haar of zijn keuze,  

in de mate van het aanbod dat de verschillende 

sportclubs aanbieden. 

Gesubsidieerde verenigingen hebben niet het recht te 

pas en te onpas mensen te weigeren op basis van 

afkomst, sociale klasse of talenten.  

Het subsidiesysteem moet hier rekening mee houden.  

Er moet ook een centraal meldpunt komen waar 

sportdiscriminatie kan worden aangegeven en onderzocht naar relevantie. 

De sporthal barst uit haar voegen, het zwembad voldoet maar nipt aan de huidige normen, voor 

sommige sporten is er wel vraag maar geen aanbod. 

De hoogste tijd voor een toekomstgericht sportinfrastructuurplan, waarbij sport en sportbeleving 

centraal staan. 

Een publiek-private samenwerking voor de realisatie van een 

multifunctioneel zwembad en een doorgedreven samenwerking 

met defensie omtrent het gebruik van de militaire atletiekpiste 

zijn maar enkele denkpistes die wij in de komende legislatuur 

willen bewandelen. 

Wij willen blijven inzetten op de mogelijkheden voor 

sportbeleving voor alle leeftijden, van jong tot oud. 
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VAN CULTUUR TOT COMMUNICATIE  

Het cultuurcentrum is een uithangbord voor de gemeente.  

Zowel inwoners als mensen buiten onze gemeente hebben er de mogelijkheid om wat cultuur op 

te snuiven. 

De vernieuwing van het CC kost echter handenvol geld en zeker als er ondoordacht tewerk wordt 

gegaan met de verbouwingen.  

In de legislatuur 2006 – 2012 werden de toiletten zowel in het buurthuis als in het CC van 

Leopoldsburg vernieuwd. We stelden ons toen al heel wat vragen omtrent de inplanting van 

‘open’ toiletten in de foyer.  

Uiteindelijk, 6-jaar later, wordt de fout 

toegegeven met het terug fatsoeneren van de 

toiletten. 

Leopoldsburg investeert veel in het culturele 

aanbod, maar het zijn vooral mensen van buiten 

onze gemeente die hier gebruik van maken.  

Het invoeren van de LEO-pas is echt 

onvoldoende om dit te wijzigen. 

Wij stellen voor om bij de abonnementsverkoop, inwoners van onze gemeente voorrang te geven. 

Op deze manier krijgen wij maximaal de kans om van het culturele aanbod te genieten. 

De gemeentelijke website moet dringend een grondige make-over krijgen.  

Je vindt er door het bos de bomen niet meer! 

De algemene communicatie naar de inwoners moet directer en open zijn.  

Meer burgers moeten bereikt worden en dit op een transparante manier. 
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KONING AUTO OF TOCH MAAR DE FIETS?   

Als gemeente moeten we ons niet alleen fixeren op veiligere schoolomgevingen, maar moeten we 

het plaatje veel ruimer bekijken. 

Wij opteren ervoor om in de volgende legislatuur een project  

“Van en Naar School” op te starten.  

Aangepaste fietspaden, alternatieve trajecten en uiteraard ook de 

schoolomgeving moeten deel uitmaken van het project. De trip van en 

naar school start namelijk vanuit jullie eigen huis.  

Een goede signalisatie bij oversteekplaatsen en een verbeterde 

zichtbaarheid van de zwakke weggebruikers zorgen voor aanvulling. 

Het fietspad van de boskant tot aan de post is een feit, nu gaan we voor de doortrekking langs de 

achterkant van het gemeentehuis en de heraanleg van de Koningin Louisa-Marialaan. 

Maar ook het fietsverkeer langs de Heidestraat en de Kanaalstraat verdienen aandacht.  

We moeten ‘out of the box’ durven denken en ons afvragen of de verkeersremmers in de 

Kanaalstraat niet meer schade aanrichten dan dat ze nut bewijzen. 

Als het van ons afhangt, zal de Kanaalstraat eindelijk voorzien worden van afgescheiden 

fietspaden, de verhoogde plateau’s verdwijnen en we zorgen voor een gecontroleerde doortocht 

waar iedere weggebruiker zich moet houden aan de opgelegde verkeersregels.  

Het opleggen van verkeerssnelheid en tonnagebeperking kan je jammer genoeg alleen maar 

afdwingen door te controleren en te verbaliseren.  

Uiteraard zijn bij deze werken niet alleen de schoolgaande jongeren gebaat, maar hopen we de 

Heppenaren en Kampenaren ervan te overtuigen ‘koning auto’ wat meer thuis te laten en dat hij 

of zij zich gezellig en veilig met de fiets of te voet verplaatst voor korte afstanden. 

Het doorgaande zwaar verkeer is  

voor IEDEREEN een doorn in het oog.  

Het is een probleem dat al jaren aansleept  

en we zijn sindsdien nog geen enkele stap  

dichter bij een oplossing gekomen.  

Het uitblijven van de doortrekking van de Noord/Zuid-verbinding speelt natuurlijk hier een 

belangrijke rol, maar moeten wij als gemeente zelf niet proberen de handen uit de mouwen te 

steken? 

De N73 die het centrum van Leopoldsburg en Heppen doorkruist is een ‘gewestelijke’ 

bevoegdheid. Je kan dus niet zomaar uit het niets een tonnagebeperking invoeren. 

Wij willen werk maken van een studie die de haalbaarheid en de impact onderzoekt op het 

invoeren van een lage-emissiezone. Met het invoeren van zo’n LEZ kunnen we, met een 

gemeentelijke bevoegdheid, de toegang tot bepaalde delen van onze gemeente verbieden aan 

(vracht)verkeer dat niet voldoet aan de voorwaarden. Deze voorwaarden en normen zijn 

vastgelegd door de Vlaamse overheid, maar kunnen verfijnd worden door  
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de gemeente. Daarmee zijn we de enige die met een alternatief komen voor een omleidingsweg, 

waarvan wij vermoeden dat het hele centrum dan helemaal leegbloedt. 

Helaas gaan alle andere partijen hun energie steken in een omleidingsweg waarmee volgens ons 

de genadeslag voor ons centrum wordt gegeven. 

Meer info i.v.m. de mogelijke studie voor het invoeren van een LEZ kan je vinden op  

www.lez-leopoldsburg.be 

 

  

http://www.lez-leopoldsburg.be/
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RUIMTELIJKE ORDENING  

Het grote domein Reigersvliet wordt afgestoten door het leger.  

De laatste jaren was er heel wat verval: het oude messcomplex ‘prins Filip’ werd gebruikt voor 

louche zaakjes, er werden brandjes gesticht, kortom een vervallen hoek. 

De kostprijs die zou moeten opgehoest worden, 

lag echter veel te hoog voor het budget van onze 

gemeente.  

Daarom kunnen we ons erin vinden dat een 

gedeelte van het domein wordt ingenomen door 

een bovenlokaal initiatief, de gevangenis. 

Nu kan eindelijk met SALK gelden, deze vuile hoek 

opgekuist worden. En er kan een ontsluitingsweg 

komen voor dat gebied. Dit moet echter een weg 

worden die aansluit op de N72 (aan de grens met 

Beringen) om ervoor te zorgen dat zo ook het rondpunt van Heppen ontlast wordt. 

Aanvullend kan de gemeente overgaan tot het verwerven van de overgebleven gronden voor o.a. 

het recyclagepark, KMO-zone en recreatie (inclusief het behoud van MKOK en Manege Dagen van 

het paard). 

Met een minimum aan financiële inbreng kan het hele gebied terug opgewaardeerd worden. 

De KMO-zone zal zeker nooit dé grote bedrijven aantrekken. Maar moet dit wel? 

We hebben nu de lust om kortbij grotere industrieparken te wonen (Lommel, Tessenderlo, 

Beringen) en hoeven niet de lasten te dragen (geluid, drukte, geur). 

Lokale ondernemers die nood hebben aan een goed bereikbare en goed uitgeruste werkplek.  

Daar zetten we 100% op in! 

En gegarandeerd zal dit, rechtstreeks of onrechtstreeks, extra jobs opleveren voor onze inwoners. 

 

Leegstand is een doorn in het oog van velen en wekt vaak een verhoogd onveiligheidsgevoel op. 

Niet alleen voor de handelspanden maar ook voor de woningen zou de leegstandsbelasting 

moeten stijgen in de tijd, zodat het interessanter wordt om langdurige leegstaande 

wooneenheden aan een goedkopere prijs te verhuren of verkopen.  

Belangrijk hierbij is natuurlijk de effectieve inning. 

Wij zijn niet voor meer belastingen maar voor minder leegstand. 

We hebben procentueel gezien best veel sociale woningen, hetgeen van onze gemeente ook een 

diverse samenleving maakt, met positieve en minder positieve gevolgen.  

We zijn ook een gemeente van contrasten. Enerzijds zijn we trots op onze groene gebieden in 

Heppen en ’t Kamp, anderzijds zijn we ook bouwlustig. 

Terwijl er veel woningen en appartementen leegstaan, worden er regelmatig nieuwe 

bouwprojecten opgestart. 
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We gaan voor een doordachte sociale bouwstop.  

Geen goedkeuringen meer voor grote sociale verkavelingen, maar maximaal 

inzetten op renoveren of nieuwbouw op bestaande kavels. 

Wij zijn voorstander van een klimaatvriendelijke kernversterking en 

landschapsherstelling.  

Wij geloven dat onze gemeente hierin een voortrekkersrol kan spelen. 

Om huidige eigenaars of potentiële nieuwe eigenaars te stimuleren 

(milieubewuste) renovatiewerken uit te voeren aan hun woning, gaan we 

volmondig voor de invoer van een groene renovatiepremie.  

Alle kleine beetjes helpen om de wereld, en dus ook onze gemeente, 

leefbaar te houden. 

We blijven streven naar een goede communicatie over, en duidelijkheid van wie verantwoordelijk 

is voor het onderhoud van straten en stoepen in onze militaire wijken. 

We zijn ‘terecht’ fier dat we een garnizoensstad zijn, 

maar moeten onze militaire inwoners dan ook op 

dezelfde manier respecteren als alle burgers. Ook zij 

verdienen 100% onze aandacht! 

Het doorschuiven van de verantwoordelijkheden 

moet in de komende legislatuur vastgelegd worden: 

ofwel staat het leger in voor het patrimonium, ofwel 

de gemeente (die tenslotte ook 

gemeentebelastingen int van de bewoners).  

Iemand moet het doen. 
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MET EEN BLIK OP HET MILIEU  

Zwerfvuil is terecht een doorn in het oog van velen. Overtreders mogen zich aan een GAS-boete 

verwachten maar het identificeren van de vervuilers is een pak moeilijker. 

Wij willen het probleem op 3 vlakken aanpakken. 

De burgers informeren en faciliteren. Niet enkel grote storten zijn een 

pest, ook het wegwerpen van een flesje of blikje mag niet meer 

getolereerd worden. 

Er moeten terug meer kleinere vuilbakjes komen waarin de 

hondenpoepzakjes terecht kunnen. 

Ten slotte is een reactieve aanpak helaas voor sommigen de enige 

manier om het probleem onder de aandacht te brengen. 

De inzet van de mobiele camera op sluikstort gevoelige plaatsen en extra 

waakzaamheid van de bevoegde ambtenaren kunnen leiden tot GAS-

boetes en tot terugbetaling van de opruimkosten. 

Kan een gemeenschapswacht hier een hulpmiddel zijn?  

Deze kan ineens ook de blauwe zone controleren. 

Het bekijken waard vinden wij. 

Samen gaan we voor een propere gemeente. 

De Vlaamse overheid heeft geoordeeld dat bepaalde plastic wegwerpproducten 

in de nabije toekomst niet meer gebruikt mogen worden. 

Om niet iedereen op bijkomende kosten te jagen, stellen wij voor dat de 

gemeente instaat voor de aanschaf van herbruikbare bekers en de nodige 

reinigingsinstallaties. 

Horecazaken, erkende verenigingen en initiatieven kunnen van deze bekers dan gebruik maken bij 

evenementen waar geen glas is toegelaten, of waar de organisatie verkiest om niet in glas te 

serveren. Zo voorkomen we dat elke zaak of vereniging met een stock herbruikbare bekers komt 

te zitten die ze slechts enkele keren per jaar nodig hebben. 

De gemeente zelf kan hier ook makkelijk gebruik van maken op de eigen verschillende 

gemeentelijke evenementen. 

Meer dan 28 jaar na de oprichting van Aquafin, komt er nog steeds ongezuiverd rioolwater 

rechtstreeks in de beken van Leopoldsburg en Heppen. 

Op verschillende plaatsen drijven er menselijke uitwerpselen in de open grachten, en dit komt de 

populatie van de bruine en zwarte rat ten goede. 

Wij zijn bezorgd om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente. Daarnaast zetten we hoog 

in op een gezonde natuur, schoon en zuiver water, en bewust omgaan met de natuur die we rijk 

zijn. 

Een herziening van het beleid inzake septische putten en een verhoging van aanleg van rioleringen 

in onze gemeente zijn prioritair.  
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LEOPOLDSBURG/HEPPEN VS (KINDER)ARMOEDE  

Niettegenstaande we hier in onze gemeente een grote strijdmacht hebben is er één strijd waar we 

ons niet tegen kunnen bewapenen: 

Leopoldsburg sluit de top 5 af in Limburg met geboortes in kansarme gezinnen.  

Bijna 1 op 5 kind groeit op in armoede. 

In 2019 dient er een nieuw kinderarmoedebeleidsplan te worden opgesteld.  

We maken een grondige evaluatie van de implementatie van het vorige plan.  

Verschillende steden en gemeentes kampen jammer genoeg met hetzelfde probleem en proberen 

elk op hun manier hier iets aan te doen. Laten we bestaande en lopende projecten eens bekijken 

en toetsen aan het leven in Leopoldsburg en Heppen.  

Zo hebben projecten als begeleiding van zwangere en pas bevallen vrouwen, of de creatie van een 

laagdrempelig kinderopvang waarbij kansarme ouders worden opgeleid en ingezet als 

kinderverzorgster, op andere plaatsen hun deugdelijkheid meer dan bewezen.  

Het Huis van het Kind wordt de volgende jaren een bevoorrechte 

partner en een belangrijke schakel in het bestrijden van kinderarmoede 

in onze gemeente.  

Maar ook de schoolgemeenschap speelt een belangrijke rol: kinderen 

uit kwetsbare gezinnen voelen zich beter op school en presteren ook 

beter, wanneer de ouders nauw bij de schoolwerking betrokken worden.  

Het lerarenkorps zit elke dag met de vinger aan de pols om problemen 

te observeren en te signaleren. Een open communicatie tussen school 

en sociale diensten blijft een must.  

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat mensen hun eigen talenten 

zien en ze daarin erkennen. Dit creëert openingen naar zelfvertrouwen en aansluitend richting 

verenigingsleven en zelfs arbeidsmarkt. 

De armoede moet aangepakt worden, niet de armen. 
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VEILIGHEID EN INSPRAAK  

Het plaatsen van ANPR camera’s op de invalswegen van 

Leopoldsburg is een goede zaak voor een veiligere gemeente.  

We dringen echter ook aan op de  

vervanging van de camera’s in de  stationsomgeving.  

De huidige camera’s dienen enkel als afschrikking terwijl er nood is 

aan camera’s waarop daders van fietsdiefstallen en andere 

misdrijven duidelijk identificeerbaar zijn. 

Maar ook meer politie in het straatbeeld zorgt voor een veiligheidsgevoel.  

De aanwezigheid van de wijkagenten op evenementen of een bezoekje op het buurtfeest zorgt 

voor een goede verstandhouding. 

De preventieve infosessies inbraakbeveiliging mogen best nog eens georganiseerd worden. 

Gemeentelijke administratieve sancties (gas-boetes) zijn een manier om snel een antwoord te 

bieden aan de problematiek van de openbare overlast.  

Het uitschrijven door de lokale politie en ambtenaren moet consequenter gebeuren.  

Op deze manier blijft het aangenaam wonen in onze gemeente. 

Met PRO Leopoldsburg-Heppen willen we via burgerparticipatie de inwoners zoveel mogelijk bij 

het beleid betrekken. Dit kan door het organiseren van infoavonden in de wijken, het organiseren 

van een vragenuurtje voor de inwoners tijdens de gemeenteraad, … 

Politiek moet performant zijn. En niet alleen in aanloop naar de verkiezingen. 
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Dit programma kwam tot stand dankzij de inzet van de leden van de verschillende werkgroepen en 

de inbreng van inwoners van onze gemeente, waarvoor dank. 

Indien er nog extra vragen of voorstellen zijn, willen we die graag met u bespreken.  

Een open communicatie en participatie staat bij ons op nummer 1, 100% LOKAAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.u.: Danny Bloemen, Lommelsesteenweg 111, 3970 Leopoldsburg 


