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Gespreksavond met 
Kamerlid Peter Dedecker
Alles over het ACW, Arco en Dexia

Nu de studenten weer in gang zijn 
geschoten en de donkere dagen 
van de winter met rasse schreden 
naderen, wensen we u alvast een 
mooie herfst toe.

Dat de N-VA de voorbije maanden 
niet stilzat, leest u in dit blad. Zo 
vertellen we u het verhaal van de 
slecht leesbare verkeersborden in 
Opglabbeek en hoe onze fractie dit in 
de gemeenteraad onder de aandacht 
bracht. In het artikel over ‘Den Ichter’ 
zal u vaststellen dat de kinderziektes 
van onze cultuurtempel nog lang niet 
verteerd zijn. De bijkomende kosten 
voor dit gebouw zijn trouwens niet 
van de minste.

Wegens een verhuis moet N-VA 
Opglabbeek ook spijtig genoeg 
afscheid nemen van bestuurs-, 
gemeente- en politieraadslid Tim de 
Deckers. Zijn plaats in de gemeen-
teraad wordt ingenomen door Ine 
Knoops. Kartel-partner Nivo 21 levert 
met Erwin Seynaeve de nieuwe verte-
genwoordiger in de politieraad.

TERUG AAN 
DE SLAG!
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k Bedankt, Tim! Welkom, Ine!

Ongeveer 800 000 nietsvermoe-
dende burgers vertrouwden hun 
spaargeld toe aan Arco-aandelen, 
een zogezegde ‘veilige’ beleg-
ging. Allicht kent u één van hen, 
misschien bent u één van hen. Of 
misschien wilt u eindelijk wel 
eens weten hoe het kluwen van 
ACW-Arco-Dexia in elkaar zit. 
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ging. Allicht kent u één van hen, 
misschien bent u één van hen. 
Of misschien wilt u eindelijk wel 
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Peter Dedecker, N-VA-Kamerlid 
uit Gent, heeft zich in dit dossier 
vastgebeten en één en ander aan 
de kaak gesteld.  Zijn bevindingen 
resulteerden in een ontluisterend 
boek: ‘Een zuil van zelfbediening’. 

Het is een verhaal waarin duide-
lijk wordt hoe een coöperatieve 
gedachte, onder invloed van 
eigenbelang en megalomanie, 
kan omslaan in onverantwoorde 
risico’s. Hoe een veilige belegging 

plots risicokapitaal kan zijn. Hoe 
men zelf wetten kan schrijven 
om het eigen geld veilig te stel-
len. Hoe men vereffenaar wordt 
van het eigen faillissement. Een 
verhaal over misleiding, casinoka-
pitalisme en belangenvermenging 
op een schaal die zijn gelijke niet 
kent in dit land.

U bent welkom op de gespreks-
avond, ongeacht uw politieke 
overtuiging. Het is immers een 
verhaal dat ons allen treft. Er is 
bovendien ruimte voor vragen. 

Na de gespreksavond wordt u 
een drankje aangeboden door de 
N-VA afdelingen van Bocholt, 
Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, 
Opglabbeek en Peer. 

Meer informatie via 
infoavondpdd@gmail.com.

27 oktober
Cultuurpunt Gruitrode
Phil Bosmansplein 1, Gruitrode

Deuren: 19.30 uur
Start gespreksavond: 20 uur
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Gemeentelijke verkeersborden zijn onveilig

Opglabbeek voldoet niet aan het aantal sociale 
woningen dat onze gemeenten verplicht moet 
voorzien. Daarom sloot het gemeentebestuur een 
samenwerkingsovereenkomst met een sociale 
huisvestingsmaatschappij om tien woningen aan 
de noordzijde van de Dorpsstraat op te kopen, 
deze af te breken en er sociale wooneenheden te 
bouwen.

Ter ‘compensatie van haar inspanningen’ mag 
deze maatschappij ook de twee binnengebieden 
aan het Stegereinderveld verwerven, desnoods 
door onteigening, ook voor nieuwe sociale wonin-
gen. Wij stellen ons de vraag waarom een dergelijk 
geschenk ‘gecompenseerd’ moet worden en of dit 
allemaal niet wat van het goede te veel is.

Het gaat over de mooiste (en dus duurste) gron-
den in het centrum van Opglabbeek, die vast en 
zeker voor andere doeleinden te ontwikkelen zijn. 
Handel, horeca en hoogwaardige wooneenheden 
bijvoorbeeld, om zo ons centrum op te waarderen. 
Met dit initiatief bereikt men net het tegenoverge-
stelde.

Verder zijn de twee zones in het groene Stegerein-
derveld waarschijnlijk wel deels geschikt voor 
sociale doeleinden, maar zeker niet in zijn geheel. 
Naast een sociale mix, moet er volgens ons ook 
plaats zijn voor betaalbare, hoogwaardige bouw-
percelen, zoals de mensen van Opglabbeek dat 
gewoon zijn.

Onze Dorpsstraat: een sociale wijk?

De problemen zorgen ervoor dat Den Ichter 
onmogelijk kan renderen als cultuurzaal.

Den Ichter: van kinderziektes tot probleempuber
Dat een nieuwbouw kinderziektes vertoont is heel 
normaal. Daarvoor dient een oplevering en de afhande-
ling van een bouwproces. Dat een gebouw dat al drie 
volle jaren in dienst is, nog steeds niet volwaardig kan 
gebruikt worden, is daarentegen niet normaal te noemen. 
Den Ichter had al kinderziektes, maar is intussen een 
volwaardige probleempuber geworden. Elke bewoner 
van een dergelijk pand zou op zijn achterste poten staan. 
Niet zo bij ons gemeentebestuur.

Onze fractie bracht dit punt te sprake op de gemeente-
raad van september. We stelden voor om de verkeers-
borden aan de gemeentewegen te onderwerpen aan 
een algemeen nazicht, op het hele grondgebied. Daar een algemeen nazicht, op het hele grondgebied. Daar 
waar nodig, vragen we dat de gemeente verouderde en 
vervaagde borden te vervangen. 

De meerderheid erkende dat dit een dringend aan-
dachtspunt is. Ons voorstel kon dan ook op unanieme 
goedkeuring van de gemeenteraad rekenen. We hopen 
dan ook dat de bewuste borden snel vervangen wor-dan ook dat de bewuste borden snel vervangen wor-
den.

De staat van de gemeentelijke verkeersborden in Opglabbeek is behoorlijk slecht. Veel borden blijken zo erg 
verouderd en vervaagd te zijn dat ze helemaal niet meer leesbaar zijn. Uiteraard komt hierdoor de veiligheid 
van de weggebruiker in het gedrang. De N-VA dringt er dan ook op aan bij de gemeente om deze borden te 
onderhouden als een goede huisvader.

Zo kan men maar geen oorzaak 
vinden voor een lek in het dak. 
Ook voor een lek in de kelder trou-
wens. En dan hebben we het nog 
niet over de blijvende vochtproble-
men in de vloer. Bovendien lopen 
de uitbatingskosten uit de hand, 
zonder enige controle.

Intussen werd de vloer van de zaal 
deels afgeschraapt, met als gevolg 
dat de zaal amper verhuurd ge-
raakt. De uitbater vroeg (en kreeg) 
daarom een verlaging van de huur. 
De schade voor de gemeentekas 
loopt uiteraard op, want de to-
renhoge investering rendeert niet 
zoals het hoort.

KOSTEN LOPEN OP, MAAR 
GEMEENTE GRIJPT AMPER IN

Wist u bijvoorbeeld dat alleen al de 
bijkomende kosten van de laatste 
twaalf maanden opliepen tot ca. 
200 000 euro? Dan hebben we het 
puur over kosten die dienen om 
het gebouw min of meer te laten 
functioneren. Denk daarbij aan 
aanpassingen van de installaties, 
bijkomende verlichting, extra 
technieken, herstellingen en on-
derhoud. Kosten die de gemeente 
op niemand kan verhalen, want 
het verzekeringsaspect voor het 
schadegeval van de vloer nemen 
we nog niet eens in rekening.

Een bezorgde en goede huisvader 
zou de verantwoordelijken voor 
dit verhaal toch eens op het matje 
roepen, zou men denken. Maar het 
gemeentebestuur vind het na drie 
jaar blijkbaar nog steeds niet nodig 
om de aannemers en de ontwer-
pers voor hun verantwoordelijk-
heid te plaatsen. 

Onze fractie wil dan ook aandrin-
gen op een kordaat optreden van 
de meerderheid om de gemeen-
telijke belangen in dit dossier te 
vrijwaren.

Opglabbeek: het land van geen …

Het Land van Ooit is een mooie droom van velen, maar het beleid van onze mooie gemeente dreigt te verdwalen 
in het Land van Nooit.

Het is opvallend dat er zo weinig (om niet te zeggen helemaal geen) resultaten of oplossingen zijn voor de zovele 
prangende problemen. We lijsten ze even voor u op:

• Geen oplossing voor de ergerlijke files op de Weg naar Zwartberg
• Geen sneeuwvrije fietspaden
• Geen of lagere subsidies voor sport- en cultuurverenigingen
• Geen kerstboomverbranding
• Geen verlaging van de belastingen, wel integendeel
• Geen premies meer voor duurzaam wonen
• Geen nieuwe gemeentelijke loods (studies stopgezet met hoge en verloren dossierkosten)
• Geen onderhoud meer van de waterlopen (overgeheveld naar de provincie)
• Geen Jeugdparadijs meer (en binnenkort ook geen Sentowerpark?)
• Geen uitbreiding van het industrieterrein
• Geen structurele besparingsmaatregelen

Maar, ondanks dit alles en nog het ergste van al, 
geen afbouw van de gemeentelijke schulden …

www.n-va.be/opglabbeek

Bezoek onze website: www.n-va.be/opglabbeek

Stuur ons een mailtje: opglabbeek@n-va.be

Word onze fan op Facebook: 
vul N-VA Opglabbeek in het zoekvak in

N-VA Opglabbeek gaat digitaal!

Win Bart De Wever
De N-VA investeert in haar leden. Alleen als u zich schaart achter onze visie kunnen wij
onze stem zo luid mogelijk laten weerklinken, niet alleen in Opglabbeek, maar in heel
Vlaanderen. Lid worden van de N-VA kan al voor 12,50 euro per jaar. Bijleden in hetzelfde
gezin betalen 2,5 euro, jongeren 5 euro. 

Twijfel je nog om je aan te sluiten? Bedenk dan dat de N-VA-afdeling die er tussen no-
vember 2014 en maart 2015 in slaagt het meeste nieuwe leden aan te trekken, een heuse
gespreksavond met nationaal voorzitter Bart De Wever cadeau krijgt. Sluit je dus van-
daag nog aan en wie weet zakt Bart in 2015 dan wel af naar Opglabbeek!
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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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten 
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:
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