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De zes N-VA-verkozenen in de gemeente- en OCMW-raad verzetten heel wat werk voor u. U hebt 
recht op een kritische oppositie, die niet te beroerd is om ook zelf met constructieve voorstellen op de 
proppen te komen. Als fractieleider ben ik daar een bevoorrechte getuige van. Graag zet ik hier enkele 
verwezenlijkingen op een rij.  

Einde aan verkrotting kruispunt
De verkrotting aan het kruispunt in 
Meeuwen Centrum was een smet op het 
blazoen van onze gemeente. De N-VA 
suggereerde om de verkrotte woningen op 
zijn minst af te breken en er een grasperk 
in te richten. De meerderheid nam ons 
voorstel klakkeloos over.

Meer samenwerking met andere 

gemeenten

Ons voorstel om meer gezamenlijke 
aankopen te doen met andere gemeenten 
werd gedeeltelijk overgenomen. Dat zal de 
gemeente kosten besparen, maar er is nog 
ruimte voor verbetering.

Ontzanding
Als het aan de burgemeester lag, werd 
het natuurgebied ter hoogte van de 
Donderslagheide zonder meer afgegraven. 
De N-VA stelde hierbij toch enkele 
kritische vragen. Is er op lange termijn 
nog steeds zoveel behoefte aan vers 
zand? Er wordt hoe langer hoe meer met 
gerecycleerde bouwmaterialen gewerkt. 
Bovendien kan de natuur, waaronder 
ook de Ruiterskuilen en het Turfven, 
onherstelbare schade oplopen. Onze 

troeven bevinden zich vooral in onze 
uitgestrekte natuur. Waarom dit op het 
spel zetten voor tijdelijk geldgewin?

Toekomst voor de Commanderij
Al in 2012 vroeg onze afdeling een 
bestemmingsplan met kostenraming voor 
de Commanderij in Gruitrode. Vier jaar 
later ligt er eindelijk een voorstel op tafel. 
De N-VA zal deze plannen met argusogen 
blijven volgen.  Het gaat immers om een 
project dat ons allen  mogelijk veel geld 
zal kosten.

Aanpassing belastingen
Ons voorstel voor een aanpassing van 
de belastingen op reclamedrukwerk, 
drankslijterijen en drijfkracht werd 
door de meerderheid geapprecieerd. 
Onze ideeën worden meegenomen in de 
toekomstige begroting.

Eerlijke landbouwpacht
De oneigenlijke en vaak oneerlijke 
situatie rond pacht van landbouwgronden 
wordt eindelijk 
aangepakt.  Niet 
elke landbouwer 
genoot immers van 

dezelfde voorwaarden en in vele gevallen 
bleek er zelfs geen pachtovereenkomst te 
bestaan.

Bij-vriendelijke gemeente
In onze ‘groene gemeente’ worden veel 
te weinig initiatieven genomen die een 
consequent natuurbeleid naleven.  
Zo hinkt onze gemeente serieus achterop 
qua bij-vriendelijke initiatieven.  Na onze 
opmerkingen hierover werden de lokale 
imkers geraadpleegd. Een prima start!

Jochen Schuermans

N-VA-fractieleider  
gemeenteraad

De N-VA werkt zich uit de naad voor u

Meer info: frieda.gijbels@n-va.be – renaud.hamal@n-va.be

 Onder welke projecten zet de N-VA  

nog haar schouders?  

Lees het op pagina 2!

Apero en gesprek met Zuhal Demir
De N-VA-afdelingen van Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek en As nodigen u 

van harte uit op een aperitiefgesprek met Genks Kamerlid Zuhal Demir.  

Ze komt spreken over haar roots en de migratieproblematiek, over ons land, 

onze centen en onze toekomst. U krijgt bovendien de kans om vragen aan 

haar te stellen.

ueuermrmananss
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Zondag 
9 oktober

10 uur
Den Ichter,  

Kapelstraat 16,  
Opglabbeek

4de Nacht Van de Antwoorden
vrijdag 2 december - 20 uur

‘t Heem, Kloosterstraat 5, Meeuwen

Teams van max. 6 personen - 18 euro per ploeg

Schrijf je in via joris.leen@n-va.be - 0488 72 52 34
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Vanuit de oppositie wist de N-VA de voorbije jaren al heel wat te verwezenlijken voor u. 
Maar ons werk is nooit af. Daarom vernoemen we graag enkele projecten waar  
we ook onze schouders onder willen zetten.

Een honderdtal gemeenten voorziet in een procentuele bijdrage voor Buzzy Pazz-abonnementen, zo ook 
bijvoorbeeld Opglabbeek. De bijdrage varieert meestal tussen de 10 en 50 procent. Meeuwen-Gruitrode 
doet dit echter niet. Onze gemeente biedt enkel een tegemoetkoming voor lijnkaarten voor ritten op het 
grondgebied van Bocholt, Bree en Meeuwen-Gruitrode. Jongeren die buiten deze gemeenten studeren,  
vallen dus uit de boot. Die discriminatie wil de N-VA wegwerken.

Jongeren die studeren in Hechtel, Neerpelt, Diepenbeek, Genk, Hasselt of elders 
moeten volgens ons ook een $nanciële steun kunnen ontvangen. Als argument 
stelde de bevoegde schepen dat deze maatregel juist bedoeld is om in onze 
gemeente het openbaar transport te stimuleren en zo iets te doen voor het milieu. 
Dit lijkt een kromme redenering, aangezien korte afstanden gemakkelijk per $ets 
kunnen worden afgelegd en het juist zaak is om ook voor de grotere afstanden de 
auto thuis te laten.

De Buzzy Pazz is een abonnement van De Lijn voor kinderen en jongeren van 6 tot 
en met 24 jaar. Hiermee kunnen zij onbeperkt reizen op alle geregeld vervoer van De 
Lijn (uitgezonderd de Limburgse snellijnen). A%ankelijk van de lee&ijdsgroep en de 
duur van de Buzzy Pazz, variëren prijzen tussen de 30 en 199 euro.

Ideeën voor een betere gemeente

Laat de gemeente bijdragen aan kostprijs Buzzy PazzL t d t bijd k t ij B P

  Het voltallige N-VA-bestuur zet zich dagelijks in voor u!

Een aantrekkelijke dorpskern
De N-VA wil de dorpskernen aantrekkelijker 
maken door ze voor te behouden voor 
wonen, kleinhandel en horeca.  Voor grotere 
bedrijven dienen geschikte locaties te worden 
voorgesteld, weg uit de woonkernen. Er 
moeten uniforme infoborden/wegwijzers 
komen voor alle bedrijven, horeca, 
kleinhandel in de hele gemeente, in plaats van 
het huidige allegaartje.

Wandel- en fietsgemeente
We willen onze gemeente pro$leren als 
$ets- en wandelgemeente bij uitstek.  
Onze $ets- en wandelpaden moeten een 
voorbeeld zijn voor andere gemeenten 
op vlak van originaliteit, netheid en 
infrastructuur. We denken daarbij onder 

meer aan leerpaden, interactiviteit, 
elektrische laadpalen, luchtstations voor 
oppompen van $etsbanden en banden van 
wandelwagens. Het doorgaand verkeer 
wil de N-VA optimaal kanaliseren langs 
grotere verkeersassen.

Een degelijk en warm sociaal beleid
De N-VA wil onderzoeken waar er 
maatschappelijke winsten mogelijk zijn 
door verenigingen te laten samenwerken. 
In de OCMW-raad wordt er onder andere 
geijverd voor een beleid dat asielzoekers 
beter integreert in onze gemeenschap, 
om te voorkomen dat ze na korte tijd de 
grote steden opzoeken. Daar is individuele 
begeleiding moeilijker en de kans op 
problemen groter.

Een daadkrachtig bestuur
Uiteraard zou het beter zijn als dit 
de laatste jaren zijn van een absolute 
meerderheid.  U ziet wellicht ook wel in dat 
een meerderheid die samengesteld is uit 
verschillende partijen een pak omzichtiger 
en doordachter te werk zal moeten gaan, 
omdat ze zich vaker moet verantwoorden 
en moet werken voor uw stem.  Hopelijk 
zijn we hierin partners.  U kunt nu alvast 
rekenen op onze inzet.  Samen gaan we 
voor beter.

Heeft u suggesties om het algemeen 

belang nog beter te dienen? 

Contacteer ons gerust. U vindt de  

gegevens van onze fractieleden en  

van ons dynamische bestuur op: 

www.n-va.be/meeuwen-gruitrode.
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Wist je dat…
  … onze N-VA-vertegenwoordigers in de fusiecommissie 
voorstelden om de politiezones te laten samensmelten? 
Mankracht, materiaal en middelen kunnen zo optimaal 
worden ingezet. Doordat de politie meer specialisten en 
technologie in huis kan halen, kunnen de agenten bovendien 
beter inspelen op nieuwe vormen van criminaliteit.

  … ook onze gemeente slachtoffer is geworden van het 

faillissement van de bank Optima? De gemeente had 
een rekening met daarop 48 000 euro bij de failliete 
bank.  Gemeentes kunnen helaas geen beroep doen op het 
garantiefonds.  Afwachten dus of we dit geld terug zullen 
zien.

  … de nieuwe fietspaden langs de Grote Baan in Ellikom 

wel erg lang op zich laten wachten? Het gemeentebestuur 
kan nog steeds geen datum bevestigen voor de start van de 
werken. Toch gokken we erop dat de werken nét voor de 
volgende verkiezingen zijn afgerond.

  … Onze fractie het project ‘Werken in Eigen Streek’ wil 
bevorderen en ondersteunen? Samen met andere Noord-
Limburgse N-VA-fracties dienden we een voorstel in om hier 
voldoende aandacht aan te besteden bij intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden.

  … Limburg.net een jaarwinst van vier miljoen euro oppot? 
N-VA-fractieleider Jochen Schuermans stelt voor om meer 
te laten terugvloeien naar de gemeenten en de 
belastingbetaler. Bovendien kunnen de prijzen 
van Limburg.net blijkbaar nog een pak lager.

Opvang en huisvesting asielzoekers in Meeuwen-Gruitrode

Onderzoek naar toepassing pachtwetgeving  
in Meeuwen-Gruitrode

Het OCMW begeleidt kandidaat-vluchtelingen 
via maatschappelijk assistenten en een tiental 
vrijwilligers. In april telde de gemeente elf 
erkende vluchtelingen. Het OCMW nam ook 
acht beslissingen tot toekenning van subsidiaire 
bescherming of regularisatie.

Vier van deze 19 mensen kregen een verlenging van hun verblijf 
in onze gemeente. Drie daarvan verblijven ondertussen niet 
meer in onze gemeente. De grootste uitstroom gaat naar de 
grotere steden, zoals Genk, Charleroi en Antwerpen.

Voor de huisvesting van deze vluchtelingen zijn er een aantal 
pijnpunten in onze gemeente:

  Er zijn te weinig betaalbare en kwaliteitsvolle woningen 
beschikbaar
  De communicatie met de eigenaars verloopt niet altijd vlot 
door taalproblemen
  We moeten zorgen voor een intensieve opvolging
  Na de erkenning als vluchteling is er een korte periode (60 
dagen) om eigen huisvesting te vinden

N-VA Meeuwen-Gruitrode dringt erop aan om inspanningen 
te leveren om deze vluchtelingen ook in de kleinere gemeenten 
voor langere tijd te huisvesten. Een grote uitstroom naar 

de grotere steden zorgt immers voor concentraties aan 
vluchtelingen en bemoeilijkt de integratie. 

Daarom neemt het OCMW, onder impuls van de N-VA, 
volgende initiatieven om de integratie te bevorderen:

  Gemeenschapsdienst voor leefloners om hun bereidheid tot 
integratie te tonen
  Deelname aan lokale activiteiten stimuleren

De onderlinge regelingen voor pachtoverdracht 

in onze gemeente roepen opnieuw vragen op. Het 

jarenlange gedoogbeleid maakt dat er verschillende 

percelen momenteel zelfs onrechtmatig verpacht 

worden.

In plaats van de wetgeving gewoon toe te passen 
voor elke landbouwer, stelde de meerderheid een 
raadsman aan om het kluwen te ontrafelen. Opnieuw 
een extra kost voor de gemeenschap, terwijl het 
omzeilen van de pachtwet gewoon doorgaat.

Daarom contacteerde de N-VA het 
overkoepelend Vlaams toezichtorgaan voor meer 
informatie. De bevoegde ambtenaar maakte een 
klachtendossier aan en vroeg op haar beurt aan 
burgemeester en  schepencollege documenten op 
voor verder onderzoek.

Patrick Creemers 

Gemeenteraadslid
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42,9%
Meer vacatures
mei 2016 vs. mei 2015

Hoogste aantal sinds 
2006 in Vlaanderen

Jonge werklozen
1ste kwartaal 2016 vs. 

1ste kwartaal 2015
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De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

Taxshift

2016 2018

Laagste
lonen

+€1.000/jaar
+€1.500/jaar

1,1 miljard

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


