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… Gruitrodenaar Tim Greven sinds 
kort deel uitmaakt van ons N-VA-
bestuur? Tim werkt in Brussel op  
het kabinet van staatssecretaris  
Elke Sleurs. Hij is daar beleidsadviseur 
armoedebestrijding en grootstedelijk 
beleid.

… onze gemeente in 2016 een 
bijdrage levert van 773 000 euro voor 
de brandweerzone en 571 000 euro 
voor de politiezone?

… het N-VA-voorstel om gezamen-
lijke aankopen te doen met andere 
gemeenten al heel wat kosten  
bespaarde? Zo informeerde Infrax  
in hun infoblad van december 2015 
dat door gezamenlijke aankopen van 
elektronische maaltijdcheques  
82 procent werd bespaard.

…  maar liefst 3,7 miljoen euro van 
alle gemeentelijke inkomsten uit de 
personenbelasting afkomstig is? 
Voor de opcentiemen bedraagt dit  
2,4 miljoen. Het zijn dus u en ik die 
ervoor zorgen dat onze gemeente 
financieel gezond blijft. Volgens de 
N-VA kan de personenbelasting  
echt wel omlaag!

WIST JE DAT …

MEEUWEN-GRUITRODE
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www.n-va.be/meeuwen-gruitrode

N-VA heeft een hart voor onze gemeente
Tijdens het valentijnsweekend zette N-VA 
Meeuwen-Gruitrode haar liefde voor onze 
gemeente nog eens extra in de verf. Want 
de N-VA houdt van Meeuwen-Gruitrode en 
houdt van u. En dat laten we u graag weten. 

Ook in de OCMW-raad houden we onze 
vinger aan de pols van de gemeente. Hal-
verwege de legislatuur zetelen er nu twee 
N-VA-mandatarissen in de raad. Noëlla 
Ceyssens en Roger Cousaert zijn de twee 
nieuwe gezichten die de kerntaken van 
samenleving en welzijn op zich zullen 
nemen. 

De N-VA is er zich terdege van bewust dat 
thema’s zoals minderbedeelden, kansarme 
kinderen, het vraagstuk vluchtelingen en de 
gevolgen voor onze gemeenschap de nodige 
aandacht moeten krijgen. Ook het bijstaan 
van mensen die drempelvrees hebben om 
hulp te vragen of niet weten wie ze moeten 
contacteren, behoort tot de kerntaken van 
onze raadsleden. 

De sociale kant van de N-VA is dan ook de 
rode draad in dit blad. 

Het bestuur van N-VA Meeuwen-Gruitrode
Jochen Schuermans, 
N-VA-fractieleider gemeenteraad



Op de gemeenteraad van 28 januari vroeg de N-VA-
fractie waarom onze burgemeester de ‘verklaring van 
de burgemeesters tegen kinderarmoede’ niet mee had 
ondertekend. De burgemeester waste zijn handen in 
onschuld en verklaarde hierover nooit een briefwisseling 
te hebben ontvangen. Maar is dat wel zo?

De zwarte piet doorschuiven naar een zogenaamd 
gebrekkige communicatie van het kabinet van N-VA-
staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs 
gaat volgens ons niet op. Want ook de Vereniging van 

Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft elke 
burgemeester in oktober 2015 een persoonlijke e-mail 
overgemaakt over het initiatief. 

Bovendien werd de informatie breed verspreid via het 
maandblad ‘Lokaal’, dat bij alle mandatarissen in de bus 
komt. 

Meer dan 100 gemeenten vonden én ondertekenden de 
verklaring. Maar onze burgemeester dus niet.

Je zou nochtans denken dat een gemeente die er prat op 
gaat dat ze als één van de eerste Vlaamse gemeenten 
het merk ‘kindvriendelijke gemeente’ kreeg extra attent 
is voor alle acties rond kinderarmoede. En dus zeker 
oog heeft voor een verklaring die kinderarmoede de 
nodige aandacht wil geven en er concreet actie rond wil 
ondernemen.

Maar voorlopig tekende de burgemeester de verklaring 
dus niet. Misschien lag het vooral aan de kleur van het 
kabinet van de staatssecretaris, wie zal het zeggen? In 
de federale regering voert Elke Sleurs nochtans een 
doortastend beleid om kinderarmoede stevig terug te 
dringen.

In de politiek beweegt er altijd wel iets. Begin dit jaar vond er bijvoorbeeld een herverdeling plaats van de 
mandaten in de OCMW-raad. Roger Cousaert (N-VA) werd voorgedragen als vervanger van een MG-raadslid. 
Door nieuwe uitdagingen op professioneel vlak opteerde N-VA-raadslid Kristof Smeets ervoor zijn mandaat door 
te geven aan Noëlla Ceyssens.

“Ik heb echt zin om 
een nieuw politiek 
project mee te helpen 
uitbouwen in Meeuwen-
Gruitrode”, zegt Roger, 

voormalig manager 
in de binnen- en 
buitenlandse 

automobiel-
industrie. 

“Mijn 
engagement binnen de OCMW-raad 
vergroot mijn betrokkenheid en 
helpt om voeling te krijgen met alle 
inwoners. Ik ben ervan overtuigd 
dat het een boeiend en leerrijk 
parcours wordt. Aan het welzijn van 

al onze burgers, ook zij die minder 
mogelijkheden hebben, wil ik graag 
mijn steentje bijdragen.” 

Noëlla Ceyssens is assistent-
manager bij een gerenommeerd 
Limburgs architectenbureau. 
Samen met Roger wil zij de 
handen in elkaar slaan om uw 
vertrouwenspersoon te zijn voor 
‘Samenleving en Welzijn’. “Al te 
vaak nog is er onwetendheid over 
wat je moet doen in een bepaalde 
situatie of zien we drempelvrees 
tegenover het OCMW bij wie hulp 
nodig heeft”, zegt Noëlla. “Wij 
willen er zijn om als tussenpersoon, 
op discrete wijze, een schakel te 

vormen tussen de burger en de 
bevoegde diensten.”

Om die eerste stap te 
vergemakkelijken en de discretie 
te garanderen riep de N-VA een 
specifiek sociaal e-mailadres in het 
leven. 

Op nvaluistert@gmail.
com kan u terecht met 
al uw vragen.

Burgemeester tekent verklaring tegen kinderarmoede niet

OCMW-raad herschikt

 De N-VA draagt armoedebestrijding hoog in het vaandel en roept de burgemeester op de verklaring 
alsnog te ondertekenen.

 Neem dan zeker een kijkje 
op de website van DAVO: 
www.secal.belgium.be.
 Met telefonische vragen kan 
je terecht op het gratis nummer 
0800 12 302.

‘Scheiden doet lijden’ luidt het 
gezegde en dat is niet overdreven. 
Voor velen hangt een relatiebreuk 
samen met veel vragen en 
onzekerheden. Voor sommigen 
kan dit ook aanleiding geven tot 
financiële vragen en zorgen voor 
de toekomst. Ook in Meeuwen-
Gruitrode hebben mensen hiermee 
te kampen. Daarom toont de N-VA 
haar sociale gelaat en wil ze hen 
een hart onder de riem steken.

Wanneer de partners één of meer 
kinderen hebben moet er een 
regeling uitgewerkt worden over 
het verblijf van de kinderen, maar 
ook over de verdere opvoeding en 
de financiële kant. Dat gebeurt niet 
altijd vlot of vlekkeloos. Met name 
de betaling van onderhoudsgeld 
voor de kinderen gebeurt niet 
altijd spontaan, zelfs niet als er een 
uitspraak van een rechter is of een 
verplichtende akte van een notaris.
Wanneer de ex-partner weigert 

om het onderhoudsgeld te 
betalen, kan men de Dienst voor 
Alimentatievorderingen (DAVO) 
inschakelen. 

DAVO kan bijvoorbeeld 
voorschotten toekennen op de 
onderhoudsgelden die de ex-partner 
zou moeten betalen. 

Voor de bevoegde N-VA-
staatssecretaris Elke Sleurs is het 
bekender maken van de DAVO 
een belangrijk actiepunt. N-VA 
Meeuwen-Gruitrode volgt haar 
daarin.

Door de inkomensgrenzen te 
verhogen, kunnen meer mensen 
sinds kort beroep doen op DAVO. 
 
Ondervind jij problemen met het 
betalen van het onderhoudsgeld 
voor de kinderen? 

De CD&V-meerderheid keurde een retributiereglement 
goed voor ‘werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
openbaar domein’. Volgens de schepen van Financiën zal 
de gemeente hiervoor jaarlijks zo’n 28 000 euro ontvangen 
van Infrax. De N-VA is er echter van overtuigd dat Infrax dit 
bedrag volledig zal doorrekenen aan de belastingbetaler. Een 
verdoken belasting dus.

Bovendien eiste Infrax unanimiteit van alle gemeenten over 
het reglement. Op deze manier vrezen we dat een aantal 
gemeentes onder druk werden gezet om het voorstel goed te 
keuren. Uiteraard konden de N-VA-raadsleden hier niet mee 
akkoord gaan.

N-VA helpt zorgen bij scheiding verlichten

Retributiereglement Infrax is opnieuw  
een verdoken belasting

www.n-va.be/meeuwen-gruitrode meeuwen-gruitrode@n-va.be

Roger Cousaert

De website van N-VA Meeuwen-Gruitrode heeft een facelift gekregen.  
Voortaan vindt u nog sneller en duidelijker alle informatie over onze afdeling  
en onze gemeente. www.n-va.be/meeuwen-gruitrode

Noëlla Ceyssens

N-VA luistert 
We merken in onze dagelijkse contacten met inwoners van onze gemeente dat veel mensen de weg niet meer vinden 
in het doolhof van rechten, tegemoetkomingen en diensten waarop ze allemaal recht hebben. 

N-VA Meeuwen-Gruitrode wil ten dienste staan van de inwoners en hen waar nodig helpen om de weg terug te vin-
den. Uw bericht wordt steeds vertrouwelijk behandeld.

 Heeft u een vraag over armoede, eenzaamheid, engagement of een beperking?  
Stuur gerust een mailtje naar: nvaluistert@gmail.com.

Tim Greven 
N-VA-bestuurslid



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

De Limburgse belastingbetaler wordt de grote winnaar van de provinciale hervorming.
Limburg heft nu nog een te hoge provinciale belasting. Vanaf 2017 zal dat 
veranderen. In plaats van de huidige 400 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
zal de Limburgse belastingbetaler dan heel wat minder moeten betalen.

Fractievoorzitter Hendrik Verbrugge hoopt ook dat de hervorming 
het Limburggevoel weer aanwakkert: “Nu spreekt Limburg vaak niet met één stem 
omdat onze provincie geen sturende hoofdstad heeft. De rivaliteit tussen de 
Hasseltse en Genkse meerderheid mag Limburg niet langer benadelen.”

provincieraadsleden

NU

in Limburg

63 -50%
nog 30 provincieraadsleden

“Belastingbetaler is de grote winnaar” 
  Hendrik Verbrugge,  N-VA fractievoorzitter provincieraad

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans
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