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OPROEP:
Voor een onderzoek binnen het kader van de provincieraad
vragen Lies Jans en Veerle Wouters heel even Uw medewerking.
Gelieve de in bijlage gevoegde enquête in te vullen en terug te
sturen naar jeroen.fissette@n-va.be. Dit alles neemt één minuutje van uw tijd in beslag maar helpt ons enorm om ons
voorstel in de provincieraad te funderen.
Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Lies Jans
Beste N-VA leden,
Hieronder vindt U de maandelijkse greep uit de handelingen van onze mandatarissen op de verschillende politieke niveaus. Mocht U nog vragen hebben of
extra informatie wensen over een bepaald thema, aarzel dan niet om contact
op te nemen met de betreffende persoon. Hun gegevens vindt U onderaan de
nieuwsbrief.

> LIMBURG
Veerle Wouters

[ Grote opkomst voor Bokrijk by Night ]
Op woensdag 13 maart nodigden onze provincieraadsleden alle Limburgse N-VA-leden uit om te genieten van een avondlijke rondrit in Bokrijk.
Deze werd opgesierd met een verhaal over Alvermannen en dwaallichtjes. De
respons van de leden was bijzonder groot. De drie gereserveerde treintjes zaten allen vol. Lies Jans en Veerle Wouters danken iedereen bij deze voor
zijn of haar aanwezigheid en het gezellig samenzijn. Zij hopen U in de toekomst even massaal te mogen verwelkomen op andere activiteiten.

N-VA
werd
hartelijk
ontvangen door de heer Paul De Ceuster, domeinbeheerder van Bokrijk. Met dank aan de heer
Gust Eerlingen voor de foto’s.

[ Webtoegankelijkheid voor mensen met een beperking ]
Fractieleider Lies Jans diende op de provincieraad van woensdag 19
maart een voorstel in ter verbetering van de webtoegankelijkheid voor
mensen met een motorische, visuele en auditieve beperking.
Het doel van dit voorstel is dat de provinciale overheid, buiten het toegankelijk
maken van de eigen provinciale webstek www.limburg.be, nog meer inspanningen zal leveren om mensen met een beperking gemakkelijker toegang te
verlenen tot het wereldwijde web.
Op verschillende beleidsniveaus wordt de laatste jaren terecht meer aandacht geschonken aan dit thema. Zeer recent nog werd door minister Geert
Bourgeois 500.000 euro extra middelen vrijgemaakt voor het verbeteren van
de toegankelijkheid van de webstekken van alle instellingen en diensten van
de Vlaamse overheid. Ook onze provincie deed in het verleden al inspanningen
om de toegankelijkheid te bevorderen.
Als N-VA-fractie vinden wij dat de provincie hierin niet alleen een voorbeeldfunctie heeft, maar ook een voortrekkersrol moet spelen. Daarom gaat ons
voorstel verder dan alleen het toegankelijk maken van haar eigen webstek. In
de andere provincies staan ze wat dat betreft al veel verder. Met 14 uitgereikte kwaliteitslabels door Anysurfer bengelt onze provincie onderaan. WestVlaanderen (50), Oost-Vlaanderen (26), Vlaams-Brabant (23) en Antwerpen
(15) doen immers allen beter.
AnySurfer (het vroegere BlindSurfer) is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke webstekken. Webstekken met het label zijn voor iedereen bruikbaar — ook voor slechtzienden, blinden, kleurenblinden, ouderen, en
wie een auditieve of motorische beperking heeft. Alle webstekken komen in
aanmerking voor het AnySurfer kwaliteitslabel als ze voldoen aan de AnySurferrichtlijnen. Die houden rekening met ‘navigatie’, ‘inhoud’, ‘vormgeving’ en
‘interactiviteit’.
Onze provincie moet duidelijk nog een inhaalbeweging maken. Het
voorstel bestaat uit twee grote krachtlijnen: verbeteren van de webtoegankelijkheid op provinciaal én op lokaal niveau. Daarom vraagt Lies Jans in eerste
instantie aan de provincie om alle webstekken van provinciale diensten en instellingen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Hiervoor
moeten zowel in 2008 als de volgende jaren de nodige financiële middelen
vrijgemaakt worden voor advies, vorming en aanpassing van de webstekken.
Een tweede stap is een audit en screening van de webstekken van lokale besturen, waarbij de provincie de nodige stimulansen moet geven om de lokale
webstekken daadwerkelijk aan te passen (subsidie en vorming voor lokale besturen).
Naast een ruime informatie-en sensibiliseringscampagne, is het zinvol om een
cursus webtoegankelijkheid op te nemen in het cursuspakket van de studenten
informatica en webdesign van de provinciale scholen.
Eenvoudige ingrepen kunnen eveneens een grote invloed hebben: door bij elke overheidsopdracht voor het maken van een webstek de technische specificaties van het AnySurferlabel op te leggen zullen nieuwe webstekken automatisch toegankelijk worden voor iedereen.
Het voorstel van Lies werd positief onthaald door de provincieraad en zal

tisch toegankelijk worden voor iedereen.
Het voorstel van Lies werd positief onthaald door de provincieraad en zal
door de deputatie, in samenspraak met de N-VA-fractie verder worden uitgewerkt. Als N-VA-fractie hopen wij zo mee te kunnen helpen aan een toegankelijker wereldwijd web voor alle Limburgers.

VAN ONS
VLAAMS
PARLEMENTSLID

> VLAANDEREN

[ Rapport Verenigde Naties ]

Jan Peumans

VAN ONS
EUROPEES
PARLEMENTSLID

Er was in de media heel wat te doen over een rapport van het Comité tegen Rassendiscriminatie van de Verenigde Naties (CERD). Daarin
werden positieve en negatieve opmerkingen geformuleerd, onder meer over
de oververtegenwoordiging van vreemdelingen in sociale woonwijken en over
de Vlaamse Wooncode. Los van de paradox, werd het debat uiteraard ook in
de plenaire vergadering gevoerd, want net die Vlaamse Wooncode is een belangrijke verwezenlijking van deze regering, een maatregel met een duidelijke
N-VA-stempel. Om die reden nam Jan Peumans het woord namens onze
fractie, waarbij hij beklemtoonde dat het rapport ook waardering uitspreekt
voor de inspanningen die de deelstaten doen voor de integratie. Hij vindt het
verder “een beetje merkwaardig” – Jan houdt van understatements – dat de
Franstalige Liga voor de Rechten van de Mens een soort schaduwrapport heeft
opgemaakt en een informeel overleg heeft gehouden met de leden van de
commissie. Dat wijst natuurlijk op de inbreng van de Franstalige diplomatie en
daarin speelt ook de verantwoordelijkheid van de federale minister van Buitenlands Beleid, aldus Jan. Die overigens meteen bepaalde kritische uitspraken
van Jozef De Witte hekelde: “Ik vind het getuigen van een gebrek aan stijl dat
een directeur ondergraaft wat men beoogt en wat hier kamerbreed en democratisch is beslist.” Tenslotte liet de minister Jan weten dat de Vlaamse regering recht heeft op wederwoord en een jaar de tijd krijgt om tekst en uitleg te
geven.

> EUROPA

[ China moet mensenrechten respecteren! ]

Frieda Brepoels

Europees Parlementslid Frieda Brepoels steunde afgelopen week Tibetaanse betogers in Brussel die voor het Raadsgebouw opkwamen voor hun
culturele en religieuze rechten, kortom voor hun rechten als volk.
Volgens Frieda hoeft het niet te verwonderen dat de Tibetanen de internationale aandacht voor de komende Olympische Spelen aangrijpen om hun protest
kracht bij te zetten. Elke poging tot dialoog tussen de Chinese overheid en de
geestelijke en staatkundige leider van Tibet, de Dalai Lama, bleken bij voorbaat te mislukken door de onwil van China. Voor China is het onaanvaardbaar
om voor de ogen van de wereld gezichtsverlies te lijden door een opstandige
provincie van naar schatting amper 2,7 miljoen inwoners. Hun reactie op de
vreedzame protesten was dan ook volledig buiten proportie, wat de situatie
enkel deed verslechteren. Vrije meningsuiting is nog steeds onbestaande in
China. De berichtgeving over de onrusten is door het gebrek aan persvrijheid
in China erg moeilijk te controleren. Journalisten krijgen geen vrije toegang tot
Tibet. De Chinese overheid spreekt over 18 doden, terwijl de Tibetaanse regering in ballingschap spreekt van minstens 135 doden. Sommige berichten
spreken van willekeurige huiszoekingen en arrestaties door de Chinese politie
om het protest de kop in te drukken.

ring in ballingschap spreekt van minstens 135 doden. Sommige berichten
spreken van willekeurige huiszoekingen en arrestaties door de Chinese politie
om het protest de kop in te drukken.
Ondertussen wordt in de rest van de wereld de vraag gesteld of het wel
zo'n goed idee was om de organisatie van de Olympische Spelen aan China toe
te wijzen. Het is duidelijk dat de Chinese overheid zich niet heeft gehouden
aan de officiële afspraak om werk te maken van de mensenrechten in hun
land. Integendeel, er zijn veel berichten die het tegenovergestelde doen veronderstellen. China is als de dood voor enige vorm van protest tijdens de Spelen en om dat te vermijden worden willekeurige opsluitingen over het hele
land eerder regel dan uitzondering.
Een algemene boycot van de Spelen zou volgens de Tibetaanse regering in ballingschap niets oplossen. Hoe meer China betrokken wordt bij de
internationale gemeenschap, hoe meer zij onder druk komen te staan om als
lid van die internationale gemeenschap de mensenrechten te respecteren.
Frieda is van mening dat de Europese Unie dringend werk moet maken
van een echt beleid rond mensenrechten in China. Europa moet al zijn
politieke, economische en culturele contacten inzetten om China te dwingen
tot een vreedzame dialoog met de Tibetanen en hun leider de Dalai Lama.

VAN ONS
KAMERLID

> FEDERAAL

[ Commissie financiën ]

Peter Luykx

Het was de voorbije week alle hens aan dek in het federale parlement.
Voor de week van de regeringsverklaring van Yves Leterme werden nagenoeg
alle commissievergaderingen opgeschort. De commissie financiën ging wel
door. Voor N-VA volgde Peter Luykx een hoorzitting van Guy Quaden,
gouverneur van de Nationale Bank. Door de notionele intrestaftrek kunnen
bedrijven en banken niet alleen op geleend geld, maar ook op de inbreng van
eigen kapitaal een fictieve intrestvoet toepassen en dat aftrekken van hun
belastbare winst. Dit systeem moest ons land aantrekkelijk maken voor
buitenlandse investeerders. Er lekte echter uit dat de Nationale Bank door dit
systeem in 2007, 17 miljoen euro minder belasting betaalde.
Na het paasreces breken drukke tijden aan. Peter heeft zich vastgebeten
in de regeling rond hoofdelijke aansprakelijkheid. Die regeling, die de
hoofdaannemer verplicht zijn onderaannemers sociaal en fiscaal te
controleren, kan niet op veel bijval rekenen in het ondernemersmilieu. De
hoofdelijke aansprakelijkheid treft voornamelijk de bouwsector. Aangezien
Limburg het bouwlandschap bij uitstek is, gaan in onze provincie veel
stemmen op om de regeling te veranderen. Peter vertolkt de stem van de
ondernemenrs in de Kamer.

UIT LIMBURG:

GOED OM TE WETEN

> De partijraad koos op zaterdag 8 maart een nieuw partijbestuur. De
Limburgse kandidaten werden allen verkozen: Roeland Vavedin (voordien
al lid van het partijbestuur), Kim Geybels en provincieraadslid Lies Jans
maken vanaf nu samen met provinciaal voorzitter Steven Vandeput deel
uit van het partijbestuur.
> Op diezelfde partijraad werd Vlaams Parlementslid Jan Peumans
verkozen tot ondervoorzitter van de partij. Hij deelt die functie met Ben
Weyts, kabinetschef en woordvoerder van Vlaams minister Bourgeois.
> Nog die dag werd Frieda Brepoels verkozen tot algemeen secretaris van
de N-VA.
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Voor vragen, opmerkingen en suggesties kan je altijd contact opnemen met
Lies of Veerle, telefonisch of via mail.

CONTACT

AGENDA

E: ljans@raadlimburg.be
T: 0496/67 05 77

-----------------

Zondag 6 april:

E: veerle.wouters@xios.be

Zondag 13 april:

T:0479/56 81 60
-------------------

Zaterdag 3 mei:

E: frieda.brepoels@n-va.be
--------------------

Zaterdag 24 mei:

E: jan.peumans@n-va.be
-------------------E: peter.luykx@n-va.be

Donderdag 29 mei:

Ochtendwandeling - N-VA Hasselt parochiecentrum Stokrooie - 7u30
Kataraktwandeling/Pannenkoekendag - N-VA
Sint-Truiden - Zepperen - 14u
Grote natuurwandeling met Jan Peumans—
Riemst -> Banneux (47 km) - gemeentehuis
Riemst - inschrijven vanaf 6u30
Bal “25 jaar Jan Peumans” - zaal “De Gèèl” Grote straat - Valmeer (Riemst) - vanaf 20u tot ?
Optreden Kn’tch
Debat: “De toekomst van Vlaanderen en België”
Bart De Wever en Ludwig Vandenhove
Sint-Truiden - Jong-N-VA - CC De Bogaard 20u30 -> 22u

> (meer info www.n-va.be)

