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STERKER VLAANDEREN, STERKER LEOPOLDSBURG
In dit blad nemen we u even mee langs verscheidene projecten die we maar kunnen
realiseren door zowel Provinciale, Vlaamse, Federale als Europese overheidssteun

en subsidies. Het lijkt misschien ver van
ons bed, maar zeker ook van belang voor
ons lokale beleid.

Samen (ver)bouwen
U kan zien aan alle duizelingwekkende
bedragen, dat een gemeente als Leopoldsburg voor grote dossiers echt wel
een helpende hand nodig heeft van hogere
instanties. Onze burgemeester is voor u de
geknipte persoon om de belangen van Leopoldsburg blijvend te vertegenwoordigen
in Brussel.
Wanneer we verder terugblikken, dan
zien we dat ook het nieuwe rusthuis
‘Reigersvliet’ werd gerealiseerd met steun
van Vlaanderen. Een prachtig project dat
geopend werd in 2012. In totaal telt het WZC
70 bedden, waarvan 5 bedden voor kortverblijf. De totale kostprijs werd geraamd op
€10.384.499,85 waarvan we via de VIPAsubsidie €6.830.890,80 terug betaald krijgen. Bovendien krijgen we hier nog een
extra subsidie via Limburg Sterk Merk van
€150.000.
Ook de subsidies voor gevelrenovaties die we aan onze handelaren geven,
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wordt voor 30% of €72.000 gefinancierd
door Europa(EFRO), 40% of €96.000 door
Vlaanderen(Hermes), 15% of €36.000 door
de provincie en 15% of €36.000 door de
gemeente. Het gemeentebestuur startte in
2012 met de toekenning van die subsidie
voor gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspanden in de handelskernen van Leopoldsburg en Heppen.
Het subsidiebedrag bestaat uit een tussenkomst in de kosten van maximaal 50% van
het factuurbedrag met een maximum van
€10.000. Dit geldt voor zowel de gevelrenovatie als de renovatie leegstaande handelspanden. De maximale subsidie, voor
beide luiken samen, bedraagt €10.000 per
handelspand.
Met 3 goedgekeurde dossiers in 2012 kende
dit initiatief een trage aanloop. Daarom organiseerde het gemeentebestuur in februari
2013 een info namiddag in een recent gerenoveerd handelspand dat met subsidies vol-

ledig in orde werd gebracht. Dit resulteerde
in 15 nieuwe dossiers voor 2013.
Dit succes was de aanleiding om de subsidieperiode te verlengen tot 30 november
2014.
Ondertussen zijn er weer een 7-tal handelaars geïnteresseerd om hun handelspand
en/of gevel te renoveren. Wacht dus zeker
niet te lang om je aanvraag in te dienen bij
de dienst huisvesting van de gemeente. Dit
project kan na 30 november 2014 niet meer
verlengd worden.
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Samen met de NMBS hebben we
een project opgezet om de hele
stationsomgeving nieuw leven in te
blazen. Eind 2013 konden we zo een
oproep lanceren aan ontwerpers en
ontwikkelaars om de stationsomgeving
van Leopoldsburg nieuw leven in
te blazen. Het doel? Een nieuwe
stationswijk met 250 woningen en
nieuwe ruimte voor winkels. NMBS
zal ook €2.500.000 investeren in een
nieuwe autoparking en overdekte
fietsenstalling.
De strijd tegen kinderarmoede kunnen we
in onze gemeente voeren met de steun van
Vlaanderen. De volgende 4 jaren krijgen we
elk jaar €80.000 om concrete acties rond
kinderarmoede uit te werken.
Zelfs de splitsing van Brussel Halle Vilvoorde is goed nieuws geweest voor Limburg en Leopoldsburg. Het akkoord voorziet
immers dat gemeenten die veel overheidsgebouwen op hun grondgebied hebben,

hiervoor financiële compensaties krijgen.
Limburgse gemeenten krijgen hierdoor
336.771 € extra per jaar. Door de aanwezigheid van de militaire gebouwen neemt
Leopoldsburg de grootste hap uit dat budget, nl. €127.925 per jaar extra.
En voor de komende jaren hebben we nog
enkele projecten in de pijplijn waarvan we
rekenen op financiering vanuit ‘Brussel’.
Zo is er de restauratie van de kerk van het
Centrum waarvoor we op 80 % subsidies

rekenen (of €2.000.000).
Tot slot werd in het kader van het nieuwe
gevangenissenplan besloten een nieuwe
gevangenis te bouwen in Limburg. De studies zijn lopende om deze onder te brengen
in Leopoldsburg. Dit project creëert nieuwe
jobs voor onze gemeente en de regio, wat
broodnodig is na de sluiting van Ford Genk.

Meer dan andere steden of gemeenten is Leopoldsburg sterk afhankelijk van de steun van Vlaamse en Federale overheden.
Bijna dagelijks stellen we vast hoe belangrijk het is een stem te
hebben in Brussel. De afgelopen jaren konden heel wat projecten
gerealiseerd worden dankzij een goede samenwerking met ’Brussel’. Zo wordt de rotonde aan de Quatre Bras, die op dit ogenblik
wordt aangelegd, voor 95 % gefinancierd door het Vlaams Gewest.
Voor de realisatie voorziet wegen en verkeer €700.000.

Het fietspad op de boskant
is voor 80 % of €1.176.000
gesubsidieerd door het Vlaams
Gewest en de provincie.

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

Het nieuwe rusthuis ‘Reigersvliet’ in
Leopoldsburg, een prachtig project dat
geopend werd in 2012, werd gerealiseerd
met steun van Vlaanderen.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Samen met de NMBS heeft Leopoldsburg
een project opgezet om de stationsomgeving nieuw leven in te blazen: een nieuwe
stationswijk met 250 woningen en ruimte
voor winkels.

Het fietspad op de boskant is voor 80 % of
€1.176.000 gesubsidieerd door het Vlaams
Gewest en de provincie.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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