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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 21 januari.

Tom Wolfs voorzitter van gemeenteraad
In augustus legde de 26-jarige Tom Wolfs de eed af als gemeenteraadslid voor onze lokale kartelpartij ZVP (Zuten-
daalse Volkspartij). Tijdens diezelfde zitting werd hij ook door de voltallige ZVP-fractie aangeduid als gemeente-
raadsvoorzitter. Hiermee geeft  ZVP opnieuw de kans aan een jongere om beleidsverantwoordelijkheid op te nemen.

“Het is een grote eer dat ik meteen mag aantreden als 
voorzitter van onze Zutendaalse gemeenteraad. Ik ben de 
ZVP-fractie dan ook zeer dankbaar voor de unanieme 
steun. Het geeft blijk van vertrouwen in mij alsook van de 
wil om jongeren kansen te geven. Ik zal mij ten volle inzet-
ten om die verwachtingen waar te maken,” zegt Tom.

Centrale en neutrale rol
“Uiteraard zal ik dat vanaf nu doen vanuit een centrale 
en neutrale rol. Als gemeenteraadsvoorzitter wil ik de 
politieke vertegenwoordiger zijn van alle Zutendalenaren. 
Daarom zal ik constructief als schakel fungeren zowel tus-
sen de verschillende politieke fracties in de gemeenteraad, 
als tussen de gemeenteraad en het schepencollege.

We staan voor bijzonder veel uitdagingen. COVID-19 
heeft die uitdagingen nog eens versterkt. Het beleid zal 
leven, zorgen, wonen, werken, verplaatsen en vrije tijd an-
ders moeten aanpakken. Meer dan ooit dient de gemeen-
teraad te waken over het welzijn en de welvaart van onze 
inwoners. Dat vereist dat we oplossingsgericht en gezwind 
beleid vormen ten dienste van inwoners. Zo kan Zutendaal 
die enerzijds warme en anderzijds bestuurskrachtige en 
autonome gemeente blijven die ze is.

Dialoog met alle partijen
Daarom zal ik regelmatig in dialoog treden met de 
verschillende fracties om dossiers voor te bereiden of vlot 
te trekken. De uitwerking van een gezamenlijk standpunt 
over het openbaar vervoer met alle politieke partijen in 
de gemeenteraad is daarvan al een eerste geslaagde 
samenwerking.

Via tom.wolfs@n-va.be sta ik graag te uwer beschikking voor vragen en suggesties.

Extra zuurstof voor onze verenigingen
De coronacrisis treft ons allemaal. Ook onze jeugd-, sport- en cultuurverenigingen werden erg 
geraakt door de crisis. De Vlaamse overheid kende een eenmalig bedrag van 91.181 euro toe aan 
Zutendaal om deze crisis aan te pakken. De N-VA steunt ten volle de keuze van het gemeente-
bestuur om deze middelen volledig te gebruiken om onze verenigingen te ondersteunen en hen 
door deze crisis te trekken. Zij zijn immers het kloppende hart van onze warme gemeente.

Tom Wolfs: 
“Als gemeente-
raadsvoorzitter wil 
ik er zijn voor alle 
Zutendalenaren.” 

Samen komen we erdoor!
Nog even volhouden. 
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Werkvergadering met Bert Lambrechts en Jessie De Weyer
Het bestuur van N-VA Zutendaal hield net voor de tweede lockdown een werkvergadering met gedeputeerde Bert Lambrechts 
en provincieraadsvoorzitter Jessie De Weyer (beiden N-VA) van de provincie Limburg. We bespraken een aantal Zutendaalse 
dossiers rond mobiliteit en leefmilieu die kaderen binnen de bevoegdheden van gedeputeerde Lambrechts. 

“Het overleg liet toe om onze lokale dossiers af te toetsen aan de provinciale beleidsvisie. Bovendien gaven Bert en Jessie concrete 
aanbevelingen die we kunnen gebruiken bij het verder uitwerken van onze dossiers”, stelt afdelingsondervoorzitter en schepen Dirk 
Smits. “De provincie is nog steeds een belangrijke partner van de gemeenten. De provincie mag dan niet meer bevoegd zijn voor de 
persoonsgebonden materies, voor de plaatsgebonden bevoegdheden is ze nog steeds 
een belangrijke partner van het gemeentelijk beleid. Wij danken Bert en Jessie voor het 
constructieve overleg”, besluit afdelingsvoorzitter Tom Wolfs.

Gedeputeerde Bert Lambrechts en provincieraadsvoorzitter Jessie De Weyer 

Hoe gaat het met Harry?
Op coronaveilige afstand sprak bestuurslid Mark Fricke af met Harry Vanherf in de Dorperbemd. Het was de perfecte setting 
voor een gesprek met de schepen op rust, en om te horen wat hem bezig houdt.

Harry, we staan hier aan een appelboom in de Dorperbemd. 
Waarom is dit zo’n speciale plek? Waarom hebt u deze plek 
uitgekozen?
Deze appelboom is een bekroning door de provincie Limburg 
voor de milieuwerken die het gemeentebestuur tijdens de  
vorige legislatuur heeft uitgevoerd, met het Vonderpark, de 
Dalerschans, Dorperbemd, volkstuintjes en hondenuitloopweide 
als zeer nabije voorbeelden.

Aan de appelboom hangen vijf verschillende appelsoorten, een 
voor elke provincie. Het schepencollege stelde mij aan als peter 
van de appelboom.

Zo’n 2 jaar geleden nam u afscheid van de Zutendaalse politiek. 
Hoe kijkt u terug op uw politieke loopbaan?
Ik ben jarenlang fractieleider van de ZVP-gemeenteraadsfractie 
geweest en elk jaar heb ik een uitgebreide bespreking gehouden 
over de gemeentebegroting en -rekening. Bij iedere begroting 
heb ik vruchteloos voorgesteld om de belastingen te verlagen. 
Ik was gelukkig om mijn loopbaan te kunnen bekronen door 
vijf jaar schepen van Financiën en Milieu te mogen zijn. In die 
periode heb ik de belasting op het kadastraal inkomen kunnen 
verlagen, het Vonderpark laten heraanleggen, de Dalerschans 
laten creëren en de Dorperbemd laten verfraaien. Daar kunnen 
we vandaag allemaal de vruchten van plukken.

Bij uw afscheid van de politiek nam u zich voor om u te  
verdiepen in de sterrenkunde. Bent u al een volleerd astroloog?
Toen ik 80 werd, hebben mijn zonen mij een prachtige sterren-
kijker bezorgd waarmee je alle sterren en sterrenbeelden kan  
terugvinden. Jammer genoeg hebben we nog maar weinig  
heldere sterrennachten gehad.

Waar moet de Zutendaalse politiek volgens u werk van maken?
Ik zie drie prioriteiten. Ten eerste zou de gemeenteschuld verder 

verlaagd moeten worden. Een tweede prioriteit is om actie te  
ondernemen voor de huizen die nog niet op de riolering  
aangesloten zijn. De derde prioriteit is volgens mij dat het  
gemeentehuis nu eindelijk verbouwd zou moeten worden.

Harry Vanherf, meer dan 30 jaar gemeenteraadslid  
waarvan 5 jaar als schepen.
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Betere busverbindingen naar Genk, 
Bilzen en Maastricht
Vlaanderen tekent een nieuw vervoerplan uit. Dit vervoersplan voorziet effi  ciën-
tere en vlottere busverbindingen. Het nieuwe netwerk wordt in december 2021 
uitgerold. Voor Zutendaal zijn er heel wat verbeteringen.

“Het Openbaar Vervoerplan 2021 voor 
de vervoerregio Limburg ziet er goed 
uit voor Zutendaal”, zegt gemeente-
raadslid Heidi Thijs. “Zo zullen we in de 
toekomst om het kwartier een busver-
binding hebben vanuit het centrum van 
Zutendaal met Genk Station en het ZOL. 
Dat betekent eveneens dat er om het half 
uur een verbinding zal zijn naar Has-
selt, Lanaken en Maastricht. Dat is een 
verdubbeling van het huidige aanbod. Er 

komt ook een nieuwe uurverbinding met 
Bilzen en Tongeren vanuit Zutendaal 
centrum. In het verleden passeerde deze 
lijn immers niet in ons centrum. Dat 
is dus een grote aanwinst.” De verster-
kingsritten voor studenten en de G7 blij-
ven behouden. Enkele minder gebruikte 
stopplaatsen die te dicht bij een andere 
halte liggen, worden geschrapt. Voor een 
aantal van deze haltes zal er een systeem 
van vervoer op maat uitgewerkt worden.

Opnieuw Vlaamse steun voor 
scholenbouw in Zutendaal 
Nadat minister Weyts 377.214 euro steun gaf aan De 
Stapsteen in Wiemesmeer voor de sportzaal, inves-
teert hij nu 251.026 euro in de wijkschool De Parel 
in Gewaai voor de nieuwbouw van een polyvalente 
zaal en een sanitair blok.

”Leerlingen, leerkrachten en ouders begrijpen sinds de 
uitbraak van de coronacrisis nog beter hoe ontzettend 
belangrijk scholen en klassen zijn”, zegt Weyts. “We 
moeten dan ook volop blijven investeren in de ver-
nieuwing en de verbetering van ons onderwijspatri-
monium. Je kan niet investeren in onderwijskwaliteit 
als je niet tegelijkertijd investeert in de kwaliteit van 
de onderwijsinfrastructuur.”

Sterk fietsbeleid voor Zutendaal
De gemeente Zutendaal werd genomineerd als fi etsgemeente 
2020. Zutendaal greep net naast de titel maar behaalde als fi nalist 
een uitstekend fi etsrapport. Deze fi naleplaats is een mooie bekro-
ning voor het sterk fi etsbeleid van de afgelopen jaren.

“Deze finaleplaats sterkt ons in de overtuiging dat we verder 
moeten op de ingeslagen weg. Zo werd er afgelopen najaar geïnves-
teerd in fietsparkeren. We plaatsten 60 fietsbeugels op strategische 
plaatsen. Een aantal autoparkeerplaatsen, meteen bij de ingang van 
scholen, sportaccommodaties, horeca en kinderopvang, vormden 
we om tot fietsparkeerplaatsen. Zo wordt het eenvoudiger om de 
fiets stallen. Dat stimuleert volgens ons het fietsen. De bedoeling is 
dan ook om meer inwoners en bezoekers op de fiets te krijgen”, zegt 
Dirk Smits, schepen van Mobiliteit.

Herinrichting Oude Tramweg
Ook in 2021 trek-
ken we de kaart van 
de fietser. Zo zal 
de Oude Tramweg 
heringericht wor-
den met speciale 
aandacht voor de 
kinderen die naar 
school fietsen. Met 
de komst van “fiet-
sen door de heide” 
in Heiwijk ver-
wachten we ook dat 
het fietstoerisme in 
Zutendaal sterk zal 
toenemen.

Schepen Dirk Smits, voor een sterk fi etsbeleid!

Ben Weyts investeert opnieuw in het Zutendaals onderwijs

Gemeenteraadslid Heidi Thijs: 

Het nieuwe vervoerplan voorziet een beter 
openbaar vervoer voor Zutendaal.”
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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

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE


