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OUDSBERGEN

N-VA biedt u een alternatief voor het huidige beleid
Beste inwoner van Oudsbergen

Vindt u ook niet dat de tijd vliegt? Het 
zesde en laatste jaar van deze bestuurs- 
periode is aangebroken. En toch zitten 
de vorige gemeenteraadsverkiezingen 
nog vers in ons geheugen. De N-VA nam 
voor het eerst deel aan die verkiezingen 
en wist meteen velen van u te overtuigen 
om uw stem op onze kandidaten uit te 
brengen.  

We hebben uw stem ter harte genomen 
en zijn voor u aan de slag gegaan. We 
hebben ons ingewerkt in de gemeente-
lijke dossiers en zijn voor u in de bres 
gesprongen. We hebben ook nieuwe 
dossiers op tafel gelegd. Dat zullen we de 
komende maanden blijven doen. 

Geloofwaardig alternatief
Op 14 oktober zijn er opnieuw gemeen-
teraadsverkiezingen. We zullen er staan 
met een doordacht programma. Aan 
u willen we vragen om dit programma 
op uw gemak door te nemen en dan uw 
keuze te maken. 

We willen laten zien dat het beleid in 
onze gemeente beter kan. Oudsbergen 
heeft nood aan een duidelijke visie voor 
de lange termijn. 

Het vele groen is het goud dat we moeten 
koesteren. Maar ook de dorpskernen, 
waarin de handelaars en horeca een grote 
rol spelen, moeten beter worden ingericht 
en ondersteund worden. 

Onze ondernemers en ons industrie-
terrein zijn de lokale werkgevers en 
verdienen gepaste aandacht. Maar ook 
het sociale beleid moet centraal worden 

geplaatst, zeker nu OCMW en gemeente 
vanaf 1 januari 2019 één geheel zullen 
vormen. 

En verder is de toekomst aan burgerpar-
ticipatie. Geen schijnhoorzittingen meer, 
maar burgeroverleg van bij het allereerste 
begin van nieuwe projecten. 

Sterke lijsttrekker
Wij zijn ervan overtuigd dat wij een alter-
natief kunnen bieden voor het huidige  
beleid, dat al te lang door slechts één en 
dezelfde partij werd gedomineerd. Met 
Frieda Gijbels als lijsttrekker en 
kandidaat-burgemeester zitten we goed. 

Aangezien ze een praktijk voor parodon-
tologie leidt, moeder is van drie kinderen 
en al verschillende jaren betrokken is in de 
partijpolitiek achter de schermen, verenigt 
ze sociale bewogenheid, ondernemerschap 
en politieke kennis als geen ander. 

Historische verkiezingen
Deze verkiezingen in de nieuwe fusiege-
meente zijn nu al historisch. Een reden te 

meer om er voldoende bij stil te staan en 
na te denken welk soort beleid u wil in de 
komende jaren.

  Jochen Schuermans 
fractievoorzitter N-VA 
Meeuwen-Gruitrode

  Renaud Hamal 
fractievoorzitter 
N-VA Opglabbeek

Kandidaat-burgemeester  
Frieda Gijbels

Veilig thuis in een 
welvarend OudsbergenVolg Frieda op www.friedagijbels.com
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Meeuwen-Gruitrode

Lut Witters volgt Sigrid Breemans 
op in gemeenteraad 
Lut Witters zal Sigrid Breemans vervangen als gemeenteraadslid voor N-VA 
Meeuwen-Gruitrode. Lut is van opleiding accountant en werkt in Opglabbeek. 
Ze kijkt ernaar uit om nog een jaar stevig oppositie te voeren. Ze zal zich vooral 
toeleggen op de gemeentelijke financiën. Namens het volledige bestuur van N-VA 
Oudsbergen willen we Sigrid graag bedanken voor haar jarenlange inzet.

Gemeentebestuur stond niet op zijn strepen voor  
verlichting fietspad N771
Eind vorig jaar schoof de burgemeester van Meeuwen-Gruitrode in de media het ontbreken van verlichting 
naast het fietspad van Gruitrode naar Neerglabbeek in de schoenen van Vlaams minister voor Mobiliteit 
Ben Weyts. Weyts zou het verlichtingsplan opgelegd hebben. De burgemeester nam op die manier een  
loopje met de werkelijkheid.  

N-VA-vertegenwoordiger Rik Thys was aanwezig op de vergadering van de Verkeerscommissie waar het 
verlichtingsplan voor de N771 besproken werd. Rik zetelt daar als adviserend lid en heeft geen stemrecht. 

Herhaaldelijk werd tijdens de vergadering aangedrongen op de noodzaak van 
verlichting naast dit fietspad, omdat dit fietspad veel gebruikt zal worden door 
de jeugd en inwoners van Neerglabbeek en Gruitrode. Ook de bevoegde schepen 
was aanwezig. Hij had wél stemrecht, maar ging zonder verzet akkoord met het 
voorstel van het Agentschap Wegen en Verkeer om op deze sectie geen verlich-
ting te voorzien.

  Rik Thys 
Gemeenteraadslid 
Meeuwen-Gruitrode

  Sigrid Breemans 
Voormalig gemeenteraadslid

De vervuiler betaalt. Of toch niet? 
In 2015 besliste het schepencollege van Meeuwen-Gruitrode, tegen de zin van de N-VA in, om de afvalreke-
ning volledig door te schuiven naar de inwoners onder het motto ‘de vervuiler betaalt’. De factuur van 55 
euro werd verhoogd tot 130 euro voor een eenpersoonsgezin, 140 euro voor een tweepersoonsgezin, 145 euro 
voor een driepersoonsgezin en 150 euro voor een vierpersoonsgezin. Maar wat blijkt nu… Vanaf 2019 wil 
CD&V een vermindering van 70 euro per gezin doorvoeren. De N-VA staat achter deze beslissing, maar stelt 
zich vragen bij de timing. 

1,2 miljoen euro voor gemeentekas
Ongeacht de samenstelling van het gezin, wordt er een basiskost 
van 110 euro per gezin aangerekend. Een alleenstaande draagt 
hierdoor, in verhouding tot zijn afvalproductie, dus meer bij om 
de tweewekelijkse huisvuilophaling mogelijk te maken. Dit is 
volgens de N-VA-fractie geen correcte uitvoering van het idee 
‘de vervuiler betaalt’ en bovendien oneerlijk ten opzichte van het 
groeiende aantal alleenstaanden. De verhoging heeft de gemeen-
tekas echter wel ruim 1,2 miljoen euro opgeleverd. 

Verlaging verkiezingscadeau? 
Plotseling beslist het schepencollege om vanaf 2019 tegemoet te 
komen in de hoge afvalrekening. U kan rekenen op een vermin-
dering van 70 euro per gezin. Vanwaar plots deze ommekeer? 

Verkiezingskoorts misschien? N-VA Oudsbergen steunt de 
verlaging, maar stelt zich vragen bij de timing. Na jaren is er 
plots een verlaging mogelijk. Heeft u dan niet jarenlang te veel 
betaald om nu, vlak voor de stembusgang in oktober, een ver-
kiezingscadeau te krijgen? Als het aan 
de N-VA ligt, geldt deze tegemoetko-
ming alleszins voor minstens de hele 
volgende legislatuur.

  Lut Witters 
Nieuwbakken gemeenteraadslid

Volg ons op Facebook

  Patrick Creemers 
Gemeenteraadslid 
Meeuwen-Gruitrode
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Wist je dat ...
  de aangekondigde belastingverlaging met een serieuze korrel zout moet worden genomen? Niemand heeft het immers over de 

belasting op de onroerende voorheffing (de zogenaamde opcentiemen), die voor de Meeuwen-Gruitrodenaren zo maar eventjes 
verhoogd werd. Vooral mensen met een eigendom, maar een beperkt inkomen (bijvoorbeeld gepensioneerden) zijn de dupe. 

  de N-VA al vele jaren pleit voor een verlaging van de gemeentelijke belastingen? De winsten van de gemeenten zijn immers 
dusdanig, dat men de belastingen al veel eerder had moeten verlagen. 

  de N-VA zich ook dit jaar weer inzette voor Music For Life? We verzamelden 1 200 euro door de verkoop van handgemaakte 
hebbedingen. De volledige opbrengst ging naar vzw Hartekamp en vzw Zonnebloemblaadjes, twee verenigingen die kinderen met 
een ziekte of beperking een fijne vakantie bezorgen. 

  Opglabbeeks raadslid Ine Knoops heeft gepleit voor een opknapbeurt van de hondenlosloopzone? De N-VA-fractie 
werd getipt over putten die werden gegraven door honden, waardoor er een onveilige situatie ontstond. 

  Frieda Gijbels opnieuw voor een periode van drie jaar werd verkozen als lid van het nationale partijbestuur van de 
N-VA?

Gemeentebesturen laten 
geld al te vlot rollen
Het nieuwe gebouw voor de technische dienst zal 
4,5 miljoen euro kosten. Men hoopt voor de  
verkoop van de bestaande gebouwen 1,25 miljoen 
euro te ontvangen, maar dan nog is er een netto-
kost van meer dan 3 miljoen euro.

Uiteraard is het belangrijk dat onze fusiegemeente een goede, 
degelijk uitgeruste en centraal gelegen technische dienst heeft. 
Maar als dit een voorafspiegeling is van de efficiëntiewinsten 
die de fusie zou moeten brengen, stellen we ons toch grote 
vragen. 

Men kon bovendien geen antwoord geven op de vraag of er wel 
een behoeftestudie werd uitgevoerd, en hoeveel de voorafgaan-
delijke sanering van het terrein zou gaan kosten. En is het wel 
kies om dergelijke beslissing nog zo kort voor het aflopen van 
de legislatuur te nemen?

Het behoeft geen uitleg dat we ons zorgen maken over de 
lichtzinnigheid waarmee de huidige besturen omgaan met de 
gemeenschappelijke middelen. 

Maak kennis met onze 
nieuwe bestuursleden
Roger Bartlett
Roger is afkomstig van het 
Verenigd Koninkrijk (Cornwall). 
Hij is geboren in 1947, getrouwd 
met Lilianne Wolffs en woont in 
Gruitrode. Enkele jaren geleden 
werd hij Belg. Roger geraakte 
in zijn kindertijd besmet met 
het poliovirus en heeft er een 
handicap aan overgehouden. 
Zelf ziet hij een handicap niet 
als een beperking, maar als een 
uitdaging. Roger heeft een hele brede interesse, maar 
wil zich in Oudsbergen vooral inzetten voor personen 
met een beperking. Verder heeft hij een hekel aan 
overbodige bureaucratie en wil hij een transparant 
gemeentebestuur, dat op een heldere manier met de 
burger communiceert.

Stijn Willems
Stijn Willems is 22 jaar, geboren en getogen in  
Opglabbeek en combineert zijn studie met een job als 
zelfstandige. De kans is groot dat u Stijn al kent.  
Hij is immers een joviale en 
sympathieke kerel, die geen 
gelegenheid onbenut laat om een 
praatje te slaan met jong en oud. 
Hij is graag ‘onder de mensen’ en 
vindt een politiek engagement 
de manier bij uitstek om 
zich in te zetten voor zijn 
dorpsgenoten.

  Als dit een voorafspiegeling is van de efficiëntiewinsten die de 
fusie zou moeten brengen, stellen we ons toch grote vragen.

Volg ons op Facebook



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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