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Meer ambitie én inspraak nodig in Snow Valley
N-VA- 
nieuwjaarsreceptie

Vrijdag  
27 januari 2017

 

Van 20 uur tot 22 uur

 
Ontmoetingscentrum 

Kleine Brogel
 
 

Club WIRIX, 
Pieter Breugellaan 10 
Kleine Brogel (Peer)

Alle Perenaars zijn van harte 
welkom op onze nieuw-

jaarsdrink voor een gezellige 
babbel over Oud en Nieuw.

De mogelijke uitbreiding van skipiste 
Snow Valley is weer hot in Peer. In juli 
werd opnieuw een aanvraag tot bouwver-
gunning ingediend voor de uitbreiding 
van de skipiste. Het schepencollege heeft 
die bouwvergunning inmiddels verleend, 
zo lazen we in de krant. Bij de buurtbewo-
ners is dat reden voor enige bezorgdheid. 
Met name het gebrek aan inspraak is een 
belangrijke bekommernis. 

“Omdat het hier gaat om een privéinitiatief, 
is een inspraakmoment niet verplicht”, zegt 
burgemeester Matheï. Maar N-VA Peer stelt 
zich de vraag of het schepencollege niet 
meer ambitie moet tonen in dit dossier. 

Waarom probeert het beleid geen bruggen-
bouwer te zijn tussen Snow Valley en de 
buurtbewoners? Op die manier kan er een 
aanvaardbaar compromis uit de bus komen 
dat het voortbestaan van de skipiste, het 
welbevinden van de buurtbewoners en de 
economische meerwaarde van Snow Valley 
voor de stad Peer hand in hand doet gaan.

Helaas moesten wij vaststellen dat het schepen-
college die ambitie niet toont. Het minste wat 
zij hadden kunnen doen, is de buurtbewoners 
op voorhand inlichten over de beslissing. Nu 
vernemen zij het nieuws via de krant. Com-
municatie- en participatie in Peer: het blijven 
vooral dure woorden zonder concrete daden.

N-VA Peer wenst u en uw naasten een voorspoedig jaar, een goede 
gezondheid, veel vriendschap, liefde en samenhorigheid.

Jeugd draagt bij aan De Reep p. 2 Vraagt stad te weinig verblijftaks? p. 3
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Spartacus: een goede zaak voor Peer
Spartacus was een Romeinse slaaf die 
op zijn vlucht verschillende Romeinse 
legioenen versloeg. Hoewel hij richting 
onze gebieden (Gallië) vluchtte, is hij meer 
dan waarschijnlijk nooit in Peer geweest. 
En toch, het is mogelijk dat we binnen af-
zienbare tijd Peer en Spartacus aan elkaar 
kunnen linken. Spartacus leende immers 
zijn naam aan het netwerk van sneltram-
lijnen voor Limburg. De beslissing tot 
uitvoering van deze drie sneltramlijnen 
zit namelijk in een stroomversnelling. 

Lijn 3: belangrijk voor hele streek 
en Peer in het bijzonder 

Lijn 3 verbindt Noord-Limburg recht-
streeks met Hasselt. Hoewel er voor het 
sneltramtraject verschillende mogelijk- 
heden zijn, is dit niet zo voor een reacti-
vatie van spoorlijn 18. Een eerdere studie 
wees uit dat de reactivatie (aanleg op de 
oude bedding, nu fietspad) aanzienlijk 
goedkoper is en ook makkelijker en sneller 
uit te voeren dan eender welk traject met de 
sneltram. 

Het heropenen van een spoorlijn is een 
federale bevoegdheid. Momenteel is het 
wachten op het meerjareninvesteringsplan 
van de NMBS om te zien of de heropening 
van lijn 18 hierin is opgenomen. Voor 
ministers Weyts en Bourgeois was dit 
in ieder geval een prioritair dossier. We 
hopen dat het investeringsplan positief 
uitvalt voor lijn 18.
 

Invloed op Peer en Wijchmaal

Een eventuele halteplaats kan een boost 
geven aan het toerisme, het woon-werk-
verkeer vergemakkelijken en Peer in 
het algemeen toegankelijker maken. De 
stationsomgeving kan ook een voorbeeld 
worden van ‘combimobiliteit’. Dat bete-
kent dat we meer en meer verschillende 
transportmiddelen zullen gebruiken om 
zo sneller en eenvoudiger ter plaatse te 
komen. De stationsomgeving van  
Wijchmaal zou zeker een geschikte locatie 

zijn om te wisselen tussen verschillende 
transportmiddelen. 

In ieder geval lijkt het erop dat er na  
decennia van stilstand (letterlijk en figuur-
lijk) schot in de zaak komt. De mobiliteit 
in Noord-Limburg en Peer zal verbeteren 
en voor Peer dienen er zich nieuwe kansen 
aan op vlak van mobiliteit. N-VA Peer volgt 
de zaak in ieder geval op en zal erover 
waken dat Peer de zich aandienende 
kansen ten volle grijpt!

Bouw mee aan jouw toekomst 

Er staat vandaag de dag veel op het spel voor 
onze jongeren. Zij zijn de toekomst, maar die 
toekomst is onzeker. Gaan jongeren nog wel 
een job vinden? En zal er voor de jongeren 
later nog een pensioen zijn? 

Gelukkig kan jij als jongere zelf je stem laten 
horen. Wil jij mee helpen bouwen aan jouw 
toekomst? Wil jij je schouders zetten onder 
een project van gemeenschapsvorming, wel-
vaartcreatie en identiteit? Kom dan het team 
van Jong N-VA Noord-Limburg versterken. 

Interesse? Neem contact op met onze 
jongerenverantwoordelijke via  
wesley.kolen@n-va.be.
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Zebrapaden N73 
opnieuw goed 
zichtbaar
Een waakzame burger meldde ons dat 
de oversteekplaatsen ter hoogte van de 
kruising van de Sint-Trudostraat met 
de N73 er erbarmelijk bij lagen. N-VA 
Peer nam daarom contact op met het 
Agentschap Wegen en Verkeer om dit 
aan te kaarten. Ook in de gemeente- 
raad stelden we de vraag om hier  
aandacht aan te besteden. 

We zijn dan ook blij te kunnen vast-
stellen dat de nodige werken inmiddels 
zijn uitgevoerd. De lijnen van de zebra-
paden zijn weer zichtbaar.

Jeugd draagt zelf 
steentje bij aan  
De Reep
De jeugd van Peer deed zelf een stevige 
duit in het zakje voor de bouw van jeugd-
huis De Reep. Zo dienden de jongeren een 
project in voor de aanleg van een land-
schapspark, waarvoor de Vlaamse minis-
ter van Milieu hen beloonde met 10 000 
euro. Ook de symbolische verkoop van de 
stenen van de oude Reep en andere acties 
brachten een aanzienlijk bedrag op.

Over hoe de stad en de kerkfabriek de 
jeugdlokalen mee financieren, hadden 
we het al in ons vorige  
huis-aan-huisblad. 

Laat de stad inkomsten liggen?
Het bestaande reglement over de ver-
blijfsbelasting in Peer wordt verlengd 
tot en met 31 december 2019. De taks 
komt ten laste van eigenaars van een 
verblijfspark, zoals Centerparcs  
Erperheide. Voor 2016 wordt ze vast- 
gesteld op 215,37 euro per bed. Voor de 
N-VA zou een forfaitair bedrag van 340 
euro per bed echter realistischer zijn. 
Kortom: de stad laat inkomsten liggen.

De bevoegde schepen gaf mee dat  
Centerparcs buiten de jaarlijkse forfai-
taire verblijfstaks per bed (596 000 euro 
voor in totaal 2 750 bedden) ook 240 000 
euro onroerende voorheffing en 120 000 
euro andere heffingen betaalt. Het bedrijf 
brengt dus een goede 960 000 euro in. 
Erperheide is bovendien een goede zaak 
voor de tewerkstelling in Peer.

Centerparcs rekent op een gemiddelde 
bezettingsgraad van 70 procent voor zijn 

parken en rekent de toerist 1,70 euro per 
overnachting aan als ‘toeristenbelasting’. 
Bij een boeking wordt ook steeds vermeld 
dat in de prijs alle taksen inbegrepen zijn. 
700 000 overnachtingen brachten  
Erperheide in 2010 bijna 1,2 miljoen euro 
op. Met een  bezettingsgraad van 70 pro-
cent int het park nu nog altijd 1,19 mil-
joen euro verblijfstaks per jaar. De door 
Peer gevraagde verblijfsbelasting komt 
echter neer op 0,84 euro per overnach-
ting. Onvoldoende, denkt de N-VA.

De visie van de N-VA

Met de 596 000 euro verblijfstaks die de 
stad vraagt, kan Centerparcs gemakkelijk 
de onroerende voorheffing en andere 
heffingen betalen en verdient het er nog 
aan. Wie kan er in Peer zijn grondbelasting 
doorrekenen aan anderen? Het doorstorten 
van de aan de toerist aangerekende taksen 
aan de gemeente is volgens de N-VA 
zuiverder en eerlijker, al vraagt het van 
Centerparcs wel meer administratief werk.

Een forfaitair bedrag van 340 euro per 
bed per jaar, in totaal 935 000 euro, 
lijkt ons ook redelijker. De stadskas (en 
zo de Perenaar) wordt er in ieder geval 
beter van. De gemeentebelasting zou 
daardoor met een half procent kunnen 
dalen. Bovendien is Erperheide een goed 
draaiend park. Centerparcs zal het zeker 
niet sluiten als meer verblijfstaks naar de 
gemeente gaat.

 De verblijfsbelasting die Peer vraagt, 
is te laag ingeschat.
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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