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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

De N-VA werkt voor u. Lees meer op blz. 2 en 3.

N-VA Oudsbergen steunt Music For Life 
Ook dit jaar doet N-VA Oudsbergen mee aan De Warmste Week van Music For Life. Zoals u dat 
van ons gewoon bent, komen we ook dit jaar weer verrassend uit de hoek. Tot binnenkort!

Beste Oudsbergenaar

In oktober vorig jaar koos u een 
nieuw gemeentebestuur voor de 
fusiegemeente Oudsbergen. Met 
zes verkozen raadsleden vormt 
de N-VA een sterke fractie in de 
gemeenteraad. De N-VA staat voor 
openheid en transparantie en volgt 
het beleid van de meerderheid met 
veel aandacht.

Onze raadsleden bereiden de 
gemeenteraden met veel zorg voor 
en voeren op een constructieve 
manier oppositie. Door het stellen 
van inhoudelijke vragen en het 
kritisch opvolgen van belangrijke 
maatschappelijke dossiers kunnen 
we mee zorgdragen voor de belangen 
van elke inwoner. U leest er meer 
over in dit huis-aan-huisblad. 

Wilt u nog extra informatie over 
ons lokaal werk? Surf dan naar 
www.n-va.be/oudsbergen. 

Ilse Hindrikx
Voorzitster  
N-VA Oudsbergen 

Maak jongeren warm voor  
techniek door techniekacademie
Win-win
N-VA Oudsbergen stelde op de gemeenteraad voor om een techniekacademie in het 
leven te roepen in onze gemeente. Muziek- en tekenacademies zijn alom bekend. 
“Waarom doen we niet hetzelfde met techniek?” vraagt fractievoorzitter Frieda  
Gijbels zich af. “Handige harry’s en harriettes kunnen via workshops en andere 
leervormen hun technisch talent verder ontwikkelen. Bovendien zorgt het voor een 
win-winsituatie, want de arbeidsmarkt schreeuwt om technisch geschoold personeel.” 

Andere gemeenten geven goede voorbeeld
In verschillende andere gemeenten bestaat zo’n techniekacademie al, vaak in samen-
werking met maakbedrijven uit de buurt. “In die gemeenten wordt de techniekacademie 
als zeer positief ervaren”, vervolgt Frieda Gijbels. De bevoegde schepen gaf aan dat het 
gemeentebestuur met een soortgelijk project bezig is. N-VA Oudsbergen wacht af wat 
er uit de bus komt.

N-VA-
voorstel

De arbeidsmarkt 
schreeuwt om  
technisch geschoold 
personeel.
Frieda Gijbels
Fractievoorzitter
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De N-VA werkt voor u
De N-VA-raadsleden bereiden hun vergaderingen met veel zorg voor en voeren op een constructieve 
manier oppositie. Door het stellen van inhoudelijke vragen en het kritisch opvolgen van belangrijke 
maatschappelijke dossiers kunnen we mee zorgdragen voor de belangen van elke inwoner. Een overzicht: 

Gratis bodem- en grondwateronderzoek voor buurtbewoners 
arseenfabriek Reppel 
De N-VA-fractie polste in juni naar de situatie rond de 
arseenfabriek van Reppel. De inwoners van Ellikom die in de 
buurt van de voormalige arseenfabriek wonen, kregen van 
de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 
een bodemattest met enkele richtlijnen over het gebruik van 
aarde en grondwater. Omdat die richtlijnen niet meteen  
geruststellend waren en er een mogelijke negatieve impact 
kan zijn op de waarde van de grond van buurtbewoners, 
stelde de N-VA voor dat buurtbewoners op zijn minst gratis 
stalen mogen laten nemen van hun grond en het grondwater. 
Buurtbewoners kregen van OVAM het advies om de handen 
grondig te wassen nadat men in de tuin gewerkt heeft. De 
N-VA vroeg zich daarop af of er geen richtlijnen moeten 
komen voor de bossen en de sportvelden in de buurt, waar re-
gelmatig kinderen spelen. Denk maar aan de kampplaatsen,  
het speelbos en het voetbalveld. De bevoegde schepen stelde  
ons teleur met zijn antwoord. Hij gaf aan dat onze houding 
overdreven en overroepen was. Een gemiste kans. 

N-VA wil inspraak voor inwoners bij zandontginningsprojecten 
Om het project ‘zandontginning’ vorm te geven, wordt  
een zogenaamde procedure ‘complex project’ opgestart.  
De N-VA stelde zich vragen bij de inspraakmogelijkheden 
voor inwoners in zo’n procedure. Volgens de burgemeester 
zijn er voldoende inspraakmogelijkheden. N-VA Oudsbergen 

vreest dat het daarbij alleen over belangengroepen gaat en 
dat de mening van de burger over het hoofd wordt gezien.

Gemeentefusie zorgt voor forse verlaging mantelzorgpremie
De gemeentefusie blijkt zeker niet alleen voordelen voor de 
burger op te leveren. Zo wordt de mantelzorgpremie fors 
verlaagd voor de inwoners van Opglabbeek. Opnieuw een  
gemiste kans. Nochtans zou de gemeentefusie juist voor 
extra financiële ruimte moeten zorgen. 

Oudsbergenaar de dupe: premies rioleringswerken volledig 
afgeschaft
Oudsbergen schaft de premies voor rioleringswerken af.  
Die premies bestonden wel toen Meeuwen-Gruitrode en 
Opglabbeek nog twee afzonderlijke gemeenten waren. In 
plaats van voor het beste van twee werelden te kiezen, koos 
het gemeentebestuur voor een volledige afschaffing van de 
gemeentelijke steun. 

Gemeente lijkt niet bezig te zijn met energie-efficiëntie
N-VA Oudsbergen informeerde naar een overzicht van de 
energie-efficiëntie van de gemeentelijke gebouwen. Zo’n 
overzicht kan dienen als uitgangspunt voor een kosten- 
besparend en milieuvriendelijk beleid, waarmee de gemeente 
het goede voorbeeld geeft. Zo’n overzicht bleek niet onmid-
dellijk te bestaan. Maar men beloofde om het ons te bezorgen. 
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Effectief werk maken van energie-efficiënte gebouwen bleek 
daarentegen een ander paar mouwen. De meerderheid droeg 
vooral veel argumenten aan waarom dat niet evident is. Niet 
bepaald geruststellend.

Wat gebeurde er met evaluatie vuilniszakkenproefproject in 
Ellikom en Wijshagen? 
De inwoners van Ellikom en Wijshagen herinneren zich 
ongetwijfeld het vuilniszakkenproject met de naam ‘Optimo’ 
nog. Limburg.net wil het proefproject over heel Limburg 
uitrollen. Nochtans waren de ervaringen in Ellikom en  
Wijshagen niet meteen overweldigend positief. We voelden 
de bevoegde schepen aan de tand, die ook lid is van de raad 
van bestuur van Limburg.net. We vroegen hem of hij de  
bezorgdheden daadwerkelijk doorgaf aan Limburg.net.  
Tijdens de gemeenteraad beweerde hij van wel. Vreemd dat 
we van andere leden van de raad van bestuur een ander 
geluid te horen kregen. 

‘Ergotherapie aan huis’ door álle zorgaanbieders 
Oudsbergen wil inzetten op ‘ergotherapie aan huis’, een  
project dat vanuit Genk wordt aangestuurd en gebaseerd is 
op de dienstverlening van Landelijke Thuiszorg. De N-VA 
steunt het project, aangezien het de bedoeling is om inwoners 
tips te geven over hoe ze hun woning aan kunnen passen aan 
veranderende zorg- of mobiliteitsbehoeften. Wel vroegen we 
om de dienstverlening open te trekken naar de hele markt 
van zorgaanbieders en het project niet alleen te gunnen aan 
Landelijke Thuiszorg.

Woonbeleid vertoont weinig visie en ambitie 
In september stelde het gemeentebestuur zijn woonbeleid 
voor de komende jaren voor. De visie werd samen met Genk, 
As en Zutendaal uitgetekend. De N-VA vindt het erg jammer 
dat de specifieke Oudsbergse uitdagingen geen specifieke 

Oudsbergse oplossingen krijgen. Veel voorstellen, bijvoor-
beeld om jonge gezinnen aan te trekken, waren eigenlijk  
Genkse ideeën, waardoor we ons de vraag stellen waarin 
Oudsbergen zich dan wil onderscheiden van zijn grotere 
broer. Ook vinden we het woonbeleid naar ouderen toe 
volledig ondermaats en weinig origineel, gelet op de demo-
grafie van onze gemeente. Bovendien is er geen plan om 
het verplichte aantal sociale woningen te halen. Omdat het 
plan van weinig visie getuigde, konden we het dan ook niet 
ondersteunen.

Oudsbergen dient geen projecten in voor verkeersveiligere 
schoolomgevingen
We stelden de vraag waarom Oudsbergen nog geen projecten 
heeft ingediend om de schoolomgevingen veiliger te maken. 
De Vlaamse overheid ondersteunt zulke projecten door  
50 procent van de kosten op zich te nemen. Een unieke kans.  
Er volgde een lange uitleg vanuit het schepencollege, maar de 
conclusie blijft dat er geen werk van gemaakt is.

Hoe ver staan de plannen om het industrieterrein 
verkeersveiliger te maken?
Op de gemeenteraad polsten we naar een stand van zaken  
van de plannen om het industriepark van Opglabbeek 
verkeersveiliger te maken. Die plannen liggen al enkele jaren 
op tafel. Momenteel is het levensgevaarlijk om je met de fiets 
op het industrieterrein te begeven. Onverantwoord wan-
neer men de burger zoveel mogelijk op de fiets wil krijgen.
Daarnaast hebben we ontdekt dat er iets misgelopen was met 
de aanbesteding van het dossier. In plaats van het Europees 
aan te besteden (wat moest omwille van het hoge budget), 
werd het nationaal aanbesteed. Volgens de schepen zou de 
vergissing hooguit enkele weken vertraging opleveren. 
De N-VA houdt het dossier nauwlettend in de gaten. 
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


