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Beloofde belastingverlaging  
is maat voor niets
Het gemeentebestuur kondigde voor de fusie een belastingverlaging aan. Een loze 
belofte, zo blijkt, met het wegvallen van de tussenkomst in de afvalfactuur.

Dat u minder gemeentebelastingen zou moeten betalen naar aanleiding van de fusie, 
dat kondigde de meerderheid een tijd geleden met toeters en bellen aan. Op deze 
manier konden u en ik immers meegenieten van de schuldlastenverlaging die de fusie 
met zich meebracht. Bovendien besliste het gemeentebestuur verleden jaar, netjes voor 
de verkiezingen, om voor 70 euro tussen te komen in de afvalfactuur.

Maar die laatste beslissing draait het gemeentebestuur plots terug. Bij de voorstelling 
van het meerjarenplan ontdekten we dat er van die tussenkomst opeens geen sprake 
meer was. De lastenverlaging van 650.000 euro door de aangepaste gemeentebelastin-
gen wordt op die manier in één klap teniet gedaan. Door niet meer tussen te komen in 
de afvalfactuur, blijft er immers 641.000 euro méér in de gemeentekas. U bent samen 
met ons in het ootje genomen. Wij onthouden het alvast, u ook?

Meerjarenplan mist visie (p. 3)Zorgen om de zorgzone (p. 2)

Stijn Willems
Raadslid

BRUNCH  
29 maart 2020 

van 10:30 tot 14:30 
locatie: zaal Loweta, Opglabbeek 

18 euro (10 euro voor -12j) 

Inschrijven tot 22 mrt 2020, via rik.thys@n-va.be  
Rekeningnummer: BE66 9730 4829 7243 

Nieuw raadslid  
Stijn Willems

Op de gemeente- en OCMW-raad 
van januari legde Stijn Willems uit 
Opglabbeek de eed af als raadslid 
voor de N-VA. Stijn vervangt Ilse 
Creyns die omwille van professionele 
verplichtingen afstand doet van haar 
mandaat.

Stijn kijkt ernaar uit om uw stem te 
laten horen in de gemeenteraad. Hij 
beet zich ondertussen al vast in de 
gemeentelijke dossiers.
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Zorgen om de zorgzone
Al meer dan twintig jaar, maar vooral bij elke gemeenteraadsverkiezing, kondigt het CD&V-bestuur aan dat het dossier van de 
zorgzone aan de Kimpenstraat in Opglabbeek klaar is. Meermaals vroeg de N-VA naar de stand van zaken in dit dossier. Zelden 
kwam er verduidelijking.

Intussen zijn er al enkele onteigeningen en aankopen van gronden gerealiseerd. Telkens erg dure investeringen voor onze gemeente- 
kas. Groot was onze verbazing dat bij het recent te koop stellen van sommige panden in deze zone het schepencollege besliste om 
deze eigendommen niet aan te kopen. Pas nadat de panden verkocht waren aan particulieren ging men onderhandelen met de nieuwe 
eigenaars om ze alsnog aan te kopen. Begrijpe wie kan?

Geldverslindend
Plots komt er een infoavond voor de bevolking en verschijnt het dossier op de bevoegde commissie. Het oude masterplan is  
geannuleerd, stelde het studiebureau koudweg. Een aanpassing dringt zich op. Het is een vage uitleg die er op neerkomt dat er  
nog niets concreet is. Na vele jaren van torenhoge studiekosten en geldverslindende aankopen staan we terug bij af. We stellen  
vast dat de specialisten genadeloos zijn over het gebrek aan visie in dit dossier. Iedereen mag blijkbaar naar eigen inzicht bouwen. 
Hier een blokje, daar enkele huisjes, links een straatje en rechts een parking. Een zorgwekkende evolutie.

Veel vragen
Dit gemeentebestuur heeft geen visie uitgewerkt en heeft niet nagedacht over de invulling.  
Hoe zit het met de samenwerking met meerdere partijen? Wat met de parkeerdruk in het  
centrum? Wat met de opvang voor ouderen in diverse woonvormen, afhankelijk van de  
verzorgingsbehoefte? Is integratie van kinderopvang mogelijk? Jeugdactiviteiten? Vergroening? 
Veel vragen, geen antwoorden.

Na twintig jaar studeren heeft de fusie helaas geen betere inzichten gebracht. Erg zorgwekkend 
deze zorgzone.

Renaud Hamal
Raadslid

Livestreaming gemeenteraad
Onze raadsleden keurden het verslag van de gemeenteraad van december niet goed. Onze uitgebreide tussenkomsten over 
het meerjarenplan waren niet opgenomen. Ook de antwoorden van de schepenen ontbraken. Dat is natuurlijk onaanvaard-
baar. Zo maakt het gemeentebestuur het onmogelijk voor u als inwoner om zich te informeren. We verdaagden het punt tot 
de volgende gemeenteraad en drongen aan op livestreaming van de raadszitting. Dat geeft u de mogelijkheid om thuis mee 
te volgen. In afwachting van livestreaming is een audioverslag wel het minste dat het gemeentebestuur moet voorzien.
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Meerjarenplan mist visie
Meer personeel dan voor de fusie
De gemeente neemt meer personeel aan dan voor de fusie. We vragen ons af waar de efficiëntiewinsten zitten? Het gemeentebestuur 
heeft de mond vol van een betere dienstverlening en terecht. Maar het lange uitblijven van een organogram dat de werking van 
de diensten en het personeel regelt getuigt niet meteen van een oprechte bekommernis. Laten we niet vergeten dat er al jarenlange 
onzekerheid heerst bij het personeel. Een goede werksfeer en een open communicatie zijn belangrijk om de dienstverlening voor onze 
inwoners te verzekeren. Maar – en dat horen we van alle kanten – die laten ernstig te wensen over.

Welke toekomst voor onze kerken?
De gemeentelijke bijdragen aan de kerkfabrieken lopen steeds hoger op. Over de hele bestuursperiode 
moet de gemeente meer dan een miljoen euro bijdragen. De plannen maken weinig tot geen melding 
van herbestemming of nevenbestemming van de kerkgebouwen. Nochtans zijn de kerken oriëntatie-
punten in onze gemeente. Het is zonde om ze grotendeels leeg te zien staan. De meerderheid is zich 
naar eigen zeggen wel bewust van de problematiek. We volgen het alleszins mee op.

Geen besparing op eigen werking
Het gemeentebestuur schaft gemeentelijke tegemoetkomingen voor de inwoners af. Het gaat over de tussenkomst in de afvalfactuur, 
de premie voor de sanering van stookolietanks en de aansluiting op de riolering. Op de eigen werking weigert deze meerderheid te 
besparen.

Het meerjarenplan geeft nergens aan op welke manier het gemeentebestuur de energie-efficiëntie van de gemeentelijke gebouwen 
verbetert. Nergens is er een streefdoel om kostenbesparend te werken. We vinden ook niets terug over groepsaankopen of andere 
besparende maatregelen. De N-VA-fractie stelde het nochtans al voor op de gemeenteraad.

Met verbazing vernamen we dat het bestuur recentelijk de verzekeringspolissen had herbekeken. Daaruit bleek dat een besparing 
van 50 procent mogelijk is. Opnieuw een N-VA-voorstel. Jammer dat het gemeentebestuur het nu pas uitvoert. De gemeente betaalde 
jarenlang 50 procent teveel.

Uw mandatarissen
 Onze raadsleden (vlnr): Renaud Hamal, Kathy Craeghs, Katrien Raemaekers, Frieda Gijbels, Stijn Willems en Patrick Creemers.

3



De Verandering werkt 
voor Limburg

Zuhal
Demir 

Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 

Energie en Toerisme

Bert
Lambrechts 
gedeputeerde
provincie Limburg

De Limburgse steden en 
gemeenten krijgen van de 
Vlaamse Regering 172 
miljoen euro extra om hun 
open ruimte te bewaren, 
de pensioenen te betalen 
en te blijven investeren.

“

Met de N-VA …

... is het Nationaal Park 
Hoge Kempen met bijna 

7.000 hectare extra dubbel 
zo groot geworden

... vergroenen we 
schooldomeinen en 

waarborgen we de werking 
van de Parkrangers

... geniet u binnenkort 
van meer en betere fiets-

snelwegen en veilige
lokale fietsverbindingen  

... krijgt de UHasselt vier 
nieuwe opleidingen, 

investeren we 14 miljoen 
euro in het provinciaal 

onderwijs en komen er taal- 
badklassen met focus op

 Limburgse mijngemeenten 

012095


