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De fusieplannen hebben de laatste tijd voor de nodige beroering gezorgd.  De N-VA is altijd voorstander 
geweest van schaalvergroting op gemeentelijk niveau. Sterke en competente gemeenten maken het (dure) 
provinciebestuur overbodig én laten toe beter in te spelen op de specifieke plaatselijke noden. Alleen, het 
kwam wel erg plots en er was wel erg weinig overleg, vindt de N-VA.

Gebrek aan communicatie vooraf is gemiste kans
“We moeten hier geen volksraadpleging over houden”, stelt 
Rik Thys, voorzitter van N-VA Meeuwen-Gruitrode. “Maar 
de inwoners mogen wel hun zegje doen over de gemeente met 
wie zij het liefst zouden samengaan. Nu lijken de twee CD&V-
burgemeesters hun keuze vooral te maken op basis van de partij 
die aan de macht is in de gemeente.”

“Het gebrek aan voorafgaande communicatie en overleg is 
inderdaad spijtig”, vult Renaud Hamal, voorzitter van N-VA 
Opglabbeek aan. “Hoorzittingen moesten een gevoel van 
inspraak geven, maar ze kwamen wat laat.”

Verlaag de belastingen met Vlaams geld voor de fusie
De N-VA kreeg bovendien nog geen antwoord op enkele 
belangrijke vragen. Blijft het personeel van de nieuwe 
fusiegemeente bijvoorbeeld behouden? Want als je werkelijk 
efficiënter wil zijn, kan je toch niet met een dubbele bezetting 
gaan werken? 

“We vinden ook dat de 500 euro per inwoner die Vlaams 
minister Liesbeth Homans vrijmaakt voor een vrijwillige fusie 
gebruikt moet worden om de belastingdruk te verlagen. Alleen 
zo worden de  voordelen van de fusie tastbaar voor elk van ons”, 
zegt Rik Thys.

Samen méér doen
“Het zou ook niet slecht zijn om onze goede buren uit As in de 
gesprekken te betrekken”, stipt Renaud Hamal ten slotte aan. 
“Met een gemeente van 30 000 inwoners moeten hogere niveaus 
meer rekening houden. We delen ook dialect en cultuur met As.” 

Als de fusie er effectief komt, dan zal N-VA Meeuwen-Gruitrode 
er samen met N-VA Opglabbeek voor zorgen dat uw mening wel 
degelijk gehoord wordt. We zijn vast van plan samen een dyna-
misch, sterk en gevarieerd team te vormen. Een team waar u op kan 
vertrouwen. We zijn ervan overtuigd dat we samen méér kunnen en 
in onze beide gemeenten een vaste waarde zullen vormen. 

De N-VA wil samenwerken met iedereen die vooruit wil en 
achter een fris, gevarieerd en democratisch beleid staat. We slaan 
trouwens nu al de handen in elkaar met onze buurafdeling en 
zullen regelmatig samen activiteiten organiseren.

Wilt u meebouwen aan ons project in de toekomstige 
fusiegemeente? Neem dan contact op met Frieda Gijbels of 
één van de andere bestuursleden. Als iemand die woont in 
Meeuwen-Gruitrode en haar praktijk in Opglabbeek heeft, is zij 
één van de verbindende personen tussen beide gemeenten.

 frieda.gijbels@n-va.be

Gaan Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek fuseren?

De gemeente had 
de inwoners eerder 
moeten betrekken.
Rik Thys, voorzitter N-VA 
Meeuwen-Gruitrode

Misschien moeten 
we ook As bij dit 
project betrekken?
Renaud Hamal, voorzitter 
N-VA Opglabbeek

Moet er nog zand zijn? p.2 Aanpassing belasting op reclamedrukwerk p.3
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Informatie in tijden van dreiging: geen noodzaak  
volgens de gemeente
Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel en Zaventem vroegen de N-VA-gemeenteraadsleden aan het gemeentebestuur 
hoe de gemeentediensten omgaan met een verhoogd dreigingsniveau van drie of vier. De N-VA-fractie stelde voor om in 
zulke omstandigheden een informatiepagina op de gemeentelijke website te voorzien. De burgemeester verwees naar de 
verantwoordelijkheid van de korpschef van de politiezone, die instaat voor de risicoanalyse en de eventuele stappen.  
Een informatiepagina leek hem overbodig. Jammer, volgens ons.

Voorstel voor aanpassing belasting reclamedrukwerk

N-VA wil handelaars Meeuwen-Gruitrode ondersteunen

Maak de bijen blij deze zomer

De gemeente heft belastingen op het verspreiden van 
reclamedrukwerk. Ze hanteert hiervoor drie tarieven, 
naargelang de oppervlakte van het reclamedrukwerk. De 
lokale handelaars, die met hun vaak kleinere flyers of folders 
meestal in de laagste categorie vallen, dragen voor slechts zes 
procent bij aan deze belasting. Het gevolg is dat zij facturen 
krijgen voor zeer kleine bedragen, soms voor minder dan vijf 
euro. De grote folders worden meestal verdeeld door bedrijven 
met een zetel buiten onze gemeente of zelfs provincie.  Jochen 
Schuermans (N-VA) stelt daarom een nieuwe berekening van 
de belasting op reclamedrukwerk voor.

De N-VA is voorstander van een belasting op groot 
reclamedrukwerk. Dat zou een steentje kunnen bijdragen aan 
een papierarme samenleving. Tegelijk wil de N-VA de lokale 
ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen. En dan kunnen  
we er niet omheen dat kleine folders nog altijd een efficiënte 
manier zijn om inwoners te bereiken en in te lichten over hun 
aanbod, acties en evenementen.

Hoger tarief voor groot drukwerk, geen belasting meer op 
klein drukwerk
Daarom stellen we voor om het belastingtarief voor de grote 
folders op te trekken. Dat is ook perfect mogelijk want onze 
gemeente hanteert momenteel een vrij laag tarief in vergelijking 
met andere gemeenten.

Tegelijk vragen we een belastingvrijstelling voor drukwerk met 
een beperkte oppervlakte. Zo ontzien we niet alleen de kleine 
handelaars, maar ook de gemeentelijke diensten. 

Zij hoeven na-melijk geen facturen meer te sturen voor zeer kleine 
bedragen. 

Door de extra inkomsten uit de belasting voor groter 
reclamedrukwerk kan de gemeente dan ineens de belasting op 
drankslijterijen afschaffen en de belasting op drijfkracht doen 
dalen. Dat zou nog een extra ondersteuning betekenen voor 
lokale ondernemers.

Bestuur positief over N-VA-voorstel
Het gemeentebestuur vond het N-VA-voorstel goed uitgewerkt 
en interessant genoeg om mee te nemen in de begrotingsopmaak 
voor 2017. We volgen dit uiteraard voor u op.

De N-VA fractie vroeg op de 
gemeenteraad een consequenter  
bij-vriendelijk beleid. Bijen zijn immers 
onontbeerlijk voor de biodiversiteit. 
De bevoegde schepen las daarop de 
maatregelen voor die de gemeente al 
neemt. De N-VA vindt het jammer dat 
deze maatregelen niet duidelijk aan de 
bewoners worden gecommuniceerd. 

De gemeente moet niet alleen zelf een 
voorbeeldfunctie hebben, ze moet ook de 
inwoners bewust maken van het belang 
van een bij-vriendelijk beleid. Want met 
een kleine inspanning kan iedereen daar 
een belangrijk steentje aan bijdragen. Een 
bijenlogo op bij-vriendelijke projecten 
lijkt ons alvast een eenvoudig initiatief 
dat toch een grote impact kan hebben.

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

Een tijdje geleden werd de startbeslissing genomen 
om ter hoogte van Donderslagheide en Grote 
Heide (op de grens tussen Meeuwen-Gruitrode en 
Opglabbeek) zand te ontginnen. Er zijn nog geen 
definitieve plannen, maar het is wel verontrustend 
dat beide burgemeesters zandontginning promoten 
als extra troef in het mogelijke fusieverhaal. De N-VA 
vraagt de nodige kritische zin. Het gaat hier immers 
om waardevol natuurgebied. De N-VA heeft een groot 
hart voor de lokale economie. Maar er moet een 
evenwicht zijn.

De vennen en beekvalleien in de aangeduide gebieden 
worden beschouwd als waardevol en ongerept natuurgebied 
met historische waarde. Het effect van graafwerken op het 
waternetwerk in dat gebied is nog onduidelijk. En is het 
draagvlak onder de bevolking wel zo groot als de burgemeesters 
doen uitschijnen? Het is bovendien tegenstrijdig dat het 
gemeentebestuur de Duinengordel als toeristische trekpleister 
aanprijst en toch zo nonchalant omspringt met de aangrenzende 
natuur, die de Vennengordel herbergt.

Als er een nijpend tekort is aan bouwzand voor de lokale 
bouwsector zou men beter minder waardevolle gebieden 
aansnijden. Een andere belangrijke kanttekening is dat de 
kringloopeconomie, waarin men steeds meer bouwmaterialen 
recycleert, sterk aan belang wint. Het zou dus zonde zijn om 
graafwerken aan te vatten die maar een aantal jaren nuttig of 
aangewezen zijn. Daarenboven is onze gemeente financieel 
gezond.  Waarom promoot het bestuur dan toch dergelijke 
ingrijpende plannen?

De N-VA-fractie in de gemeenteraad keurde met veel plezier 
een toelage goed voor zowel voetbalclub Sporting Nevok 
Gruitrode als volleybalclub Vocelli Ellikom. 

De voetballers ontvangen 4 650 euro, de volleyballers 22 500 
euro. Het geld is bedoeld om de infrastructuur van de clubs aan 
te passen en te herstellen, zodat sporters van alle leeftijden het 
nog meer naar hun zin zullen hebben.

Zandontginning zet natuurgebied op de helling
Moet er nog zand zijn?

Sportvelden krijgen  
opknapbeurt

  De lokale handelaars zouden een vrijstelling moeten  
krijgen van de belasting op klein reclamedrukwerk.

Onduidelijkheid over Commanderij
Burgemeester noch schepenen 
wilden een antwoord geven op 
onze vraag naar wat nu de plannen 
zijn met de Commanderij in 
Gruitrode en wat dat gaat kosten. 
Dat stilzwijgen is ongehoord, want 
dit dossier is te belangrijk om de 
inwoners in het ongewisse te laten. 
De kans is namelijk groot dat men 
bij u zal aankloppen om het project 
te bekostigen.

Verwarmt u uw huis 
weldra met aardwarmte?
Volgens een onderzoek van studiecentrum 
VITO is Meeuwen-Gruitrode uitstekend 
gelegen om gebruik te maken van ‘geothermie’. 
Dat is een vorm van energievoorziening die 
gebruik maakt van aardwarmte op grote 
diepte. De N-VA vindt het een interessant 
project, maar de toepasbaarheid, rentabiliteit 
en duurzaamheid zullen we eerst stevig onder 
de loep moeten nemen.

“ Deze natuur mag 
niet teloorgaan voor 
een ondoordacht of 
onnodig project.”

N-VA-fractieleider  
Jochen Schuermans



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

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

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

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

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT
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België is een van de strengste landen
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