
Veilig thuis in een welvarend Oudsbergen

  oudsbergen@n-va.be I  www.n-va.be/oudsbergen I jaargang 2018 I nr. 2 I juni

V.U.: RENAUD HAMAL, HOEVERKERKWEG 51 - 3660 OPGLABBEEK

OUDSBERGEN

De N-VA heeft een             voor Oudsbergen.

Beste dorpsgenoot
Op 25 april 2018 werd de fusie van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Het is dus officieel. Vanaf 1 januari 2019 wonen u en ik in Oudsbergen. 

Misschien is de fusie tussen onze twee gemeenten niet voor iedereen even logisch en roept ze vele vragen op, maar mijn hart maakte een sprongetje van vreugde toen ik voor het eerst over de fusie-plannen hoorde. 

Hoewel ik geboren en getogen Meeuwen-Gruit-rodenaar ben, heb ik immers een bijzondere band met Opglabbeek. Ik heb er samen met mijn man, Jochen, ongeveer acht jaar gewoond en onze eerste twee kinderen zijn er geboren. Ik heb er op de Weg naar Zwartberg mijn praktijk voor paro-dontologie uit de grond gestampt en, hoewel ons derde kind in Meeuwen-Gruitrode is geboren,  is ook zij, samen met haar broers, altijd in  Opglabbeek naar school geweest. 

Bijzonder trots ben ik dan ook om kandidaat- burgemeester te zijn voor het splinternieuwe Oudsbergen. 

Ik heb grootse dromen voor onze gemeente. Als medicus droom ik ervan om van Oudsbergen een gezonde gemeente te maken in alle betekenissen van het woord: 

  Een plaats waar iedereen zich veilig en thuis voelt, waar mensen elkaar opnieuw leren ken-nen en zorgen voor elkaar.
  Waar handelaars en ondernemers kansen en ondersteuning krijgen, zodat de verschillende dorpskernen weer gaan leven.
  Waar er ruimte en aandacht is voor kinderen 

en ouderen, voor mensen met een handicap en met een bescheiden budget.
  Waar het veilig fietsen en wandelen is.  Een gemeente die financieel gezond is, waar er overleg is met de inwoners over grote uitgaven en waar de gemeente het goede voorbeeld geeft wat betreft energiezuinigheid.
  Oudsbergen moet het walhalla worden voor sport en ontspanning in een prachtig decor van bossen, duinen, vennen en velden.

Al minstens even trots ben ik op onze N-VA-ploeg. We zullen met sterke kandidaten naar de verkiezingen trekken. Het zijn 27 boeiende men-sen, met een eigen verhaal en een eigen inbreng. Een gezonde mix van jong en oud, van ervaren politici tot beloftevolle nieuwkomers. Met enkele nieuwe kandidaten laten we u nu alvast kennis-maken. Veel leesplezier!

Tot snel!
Frieda, uw kandidaat-burgemeester
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Kandidaten in de kijker
Wie zijn Jorn, Evi, Katrien en Simon?

Gemeentebestuur Opglabbeek krijgt slecht rapport  
‘t Is toch good in Gelabbik?
Het zijn weer bijna verkiezingen. Tijd dus dat de huidige bestuursploeg zijn verwezenlijkingen presen-
teert en nieuwe beloftes doet. Spijtig genoeg zal u weer hetzelfde moeten beloofd worden, want van de 
vorige beloftes kwam bitter weinig in huis. De afgelopen zes jaar volgden we de beleidskeuzes vanuit 
de oppositie. Tijd dus om het rapport van deze bestuursploeg op te maken.

Katrien Raemaekers
• 26 jaar
• Bachelor office management, opleiding hairstyling
• OCMW-raadslid Opglabbeek 
• Lid TCO/TCIris
• Vrijwilliger Rode Kruis
• Creator Kafuné
• Flexi-jobber bij Cafetaria Sporthal Opglabbeek
• Samenwonend met Jorn Paredis
“Stilzitten is niet mijn ding. Ik ben iemand die voort-
durend plannen maakt en die graag creatief bezig is. 
In onze Opglabbeekse samenleving voel ik me als een 
vis in het water en ik vind politiek de manier bij uitstek 
om mijn stem te laten horen en dingen te kunnen 
veranderen. Sport en ondernemerschap zijn hierbij de 
dingen die me bijzonder interesseren.”

Simon Briers
• 56 jaar
• Weg naar Opoeteren
• Bedrijfsrevisor
• 12 jaar gemeenteraadslid
“Van bij de start van mijn politieke carrière heb ik mijn pro-
fessionele kennis ter beschikking van onze gemeente willen 
stellen. Een evenwichtig en correct beleid is daarbij voor mij 
van het grootste belang. Beleidsbeslissingen moeten op een 
transparante manier genomen worden, met steeds het alge-
meen belang voor ogen. Het is niet gezond voor een gemeente 
wanneer alle beslissingen slechts door één partij genomen 
worden, zonder daarbij rekening te houden met andere visies 
en zonder echte inspraak te dulden.”

Jorn Neyens
• 22 jaar
• Engelenweg 
• Student electromechanica
• Hoofdleider Chiro Jongens Opglabbeek
• Medeoprichter Spikeball Opglabbeek

“Ik heb van jongs af aan een geweldige tijd beleefd bij 
de Chiro. Het verenigingsleven is enorm belangrijk in een 
gemeente. Ik weet wat de noden van jeugdverenigingen 
zijn, ik heb ervaring met werken in een team en ik kijk 
ernaar uit om mijn lokale engagement verder te zetten op 
een nieuwe manier: als kandidaat voor de verkiezingen in 
Oudsbergen. En nog iets: benieuwd wat Spikeball is en zin 
om het eens te proberen? Geef me maar een seintje!”

Evi Grieten
• 34 jaar
• Genitsstraat
• Bachelor sociaal werk
• Werkt bij het OCMW van Dilsen-Stokkem
• Voormalig leidster KLJ Ellikom
• Samenwonend met Mike Bollen
• Mama van Mona (5 jaar) en Yaro (2 jaar)
“Als jonge mama vind ik het belangrijk dat mijn kinderen 
zich thuis voelen in onze gemeente. Ik wil er mee voor 
zorgen dat ze een fijne jeugd beleven en dat ze trots 
kunnen zijn op Oudsbergen. Beroepshalve kom ik veel in 
aanraking met mensen die het niet zo makkelijk hebben. 
Deze ervaring wil ik delen en zo goed mogelijk inzetten 
voor onze gemeente. Ik vind het belangrijk dat iedereen 
mee kan, en dat ieder kind evenveel kansen krijgt.”

1. Wonen

Er kwamen woningen bij in het 
centrum. Maar deze appartementen 
zijn allemaal private investeringen, 
waarvoor de ontwikkelaars dikwijls 
jarenlang moesten strijden om hun 
dossier rond te krijgen. In een van deze 
projecten wordt, als enige echte ge-
meentelijke realisatie en waarschijnlijk 
vlak voor de verkiezingen, een nieuwe 
bibliotheek gepland. Echter de kost-
prijs van ongeveer één miljoen euro 
staat nog nergens te lezen en het geld 
moet zelfs nog gezocht worden.

Onze Dorpsstraat ligt er al jaren leeg 
en verloederd bij. De eigendommen 
(zelfs ook het pittoreske klooster) zijn 
namelijk bestemd om eerst allemaal af 
te breken en later vol te bouwen met 
sociale woningen. Die piste geniet niet 
onze voorkeur, want op deze site zijn 
tal van andere mogelijkheden. Intussen 
wachten we al jaren op de resultaten. 
Er is geen enkele visie voor deze zeer 
waardevolle site van ons dorp.

En wat gebeurde er intussen in Louwel 
en op Nieuwe Kempen?

2. Veiligheid

De herinrichting van de Kruisstraat, fiets- 
en voetpaden in de Heidestraat, veilig ver-
keer en parkeren aan de school in Louwel, 
het openbaar vervoer goedkoper maken 
(dat zelfs duurder werd) … In al deze 
belangrijke beloftes kwam er geen enkele 
beweging en is er geen enkel resultaat.

3. Werk

In 2012 was de studiefase van het indus-
trieterrein ‘afgerond’. Het bedrijventer-
rein ‘zou’ uitgebreid worden. De plan-
nen voor de herinrichting van de wegen 
en de fietspaden op ons industrieterrein 
‘zouden’ klaar zijn. Echter, buiten dure 
plannen en studies, wat zien we zes jaar 
later op het terrein gerealiseerd?

4. Vrije tijd

Men beloofde ‘bijzondere aandacht’ 
te zullen hebben voor onze sportac-
commodaties, jongeren en verenigin-
gen. We stellen vast dat de sporthal 
helemaal versleten is, de voetbalclubs 
in voorhistorische omstandigheden 
huizen, de jongeren geen bijkomende 
ondersteuning kregen en dat meer-
dere mooie verenigingen het moeilijk 
hebben om het hoofd boven water te 
houden of intussen al ter ziele gingen. 
We kunnen enkel vermoeden wat u 

ervan vindt, maar wij stelden ons van 
die ‘bijzondere aandacht’ eigenlijk toch 
wel wat anders voor.

5. Zorg

Onze ouderen worden volledig aan 
hun lot overgelaten. Al meer dan 
vijftien jaar spreekt men over een 
‘zorgzone ‘, maar daar wordt blijkbaar 
niet zo hard voor gezorgd. Er ‘zouden’ 
ambitieuze plannen zijn en die worden 
u de komende maanden hoogstwaar-
schijnlijk voorgesteld als ‘het grote 
masterplan’. Over de kosten van de 
studies hiervoor, wordt gezwegen als 
ware het staatsgeheim: geen aanbeste-
dingen, geen verslagen … Helemaal 
niets. Nog te zwijgen over de geldver-
slindende onteigeningen van huizen en 
gronden, om er misschien ooit iets mee 
te doen. Mooie beloftes, maar tot op 
heden geen resultaten.

Na zes jaar blijken die dure beloftes 
gebroken beloftes te zijn. Daarom 
gaat de N-VA op 14 oktober resoluut 
voor Verandering. ‘t Is toch good in 
Gelabbik? Ja, maar het had alleszins 
veel beter gekund. Daar wil N-VA 
Oudsbergen samen met u werk van 
maken. 

Renaud Hamal, 
fractievoorzitter in 
Opglabbeek



Wij zijn thuis in Limburg. Van de fruitbomen tot de oude mijnsites, van de vlaaien tot de jenevers, 
van Bokrijk tot de Maasvlakte. Wij Limburgers maken er altijd iets moois van. Limburg bloeit, 
Limburg groeit. Met de N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend 
Limburg.

Veilig thuis in een welvarend Limburg

Veilig Verantwoord Vlaams

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:     /     /
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