
Jaargang 4 • nr. 4 • december

Beste lezer,

2015 loopt inmiddels op zijn laatste 
benen. Hoewel het lijkt alsof onze ge-
meentelijke N-VA-fractie nog maar pas 
de startblokken heeft verlaten, zijn we al 
halverwege de beleidsperiode. De N-VA-
raadsleden hebben zich op die tijd stevig 
en degelijk ingewerkt in het reilen en 
zeilen van de gemeentelijke politiek.

N-VA WEEGT OP GEMEENTELIJKE 
AGENDA

Dat we kritisch toekijken, bewijzen onze 
tussenkomsten op de gemeenteraden. 
De punten die we op de agenda plaatsen 
worden telkens met argusogen beke-
ken door de huidige meerderheid. Zo 
hebben we duidelijk laten blijken dat we 
niet akkoord gingen met toetreding tot 
Limburg.net. Jammer genoeg zonder 
resultaat, zoals u al kon lezen in ons 
vorige blad. 

Momenteel zijn we absoluut niet ak-
koord met de houding van de huidige 
meerderheid tegenover de  landbouwers. 
Lees het artikel daarover op de binnen-
bladzijden.

WIJ NEMEN ONZE VERANTWOOR- 
DELIJKHEID OP VOOR U 

Ook stellen we regelmatig vast dat 
gegronde voorstellen of argumenten 
die we aanbrengen in eerste instantie 
gewoon van tafel geveegd worden maar 
iets later toch worden uitgevoerd. Om 
enkele voorbeelden te noemen: de af-

braak op het kruispunt Dorpstraat met 
de Weg naar Helchteren, het ophangen 
van de regenboogvlag of de gezamenlij-
ke aankoop met andere gemeenten van 
bv. elektriciteit en telefonie.

U merkt het: N-VA Meeuwen-Gruitrode 
neemt haar verantwoordelijkheid op. 
We voeren een kritische en opbouwende 
oppositie voor het algemeen belang van 
de hele gemeente.

In deze onzekere tijden, waar onze 
vrijheid  en democratische waarden 
bedreigd worden, kan u rekenen op de 
inzet van onze N-VA-mandatarissen 
voor een veilige en leefbare toekomst. 

Onze allerbeste wensen voor een  
gezond en veilig 2016.

Tijdens de gemeenteraad van no-
vember stelde de N-VA voor om het 
systeem van BlueAssist ook in onze 
gemeente in te voeren. 

Dit systeem is ontworpen om perso-
nen met een verstandelijke beperking, 
beginnende dementerenden of mensen 
die de taal niet helemaal machtig zijn, 
op een eenvoudige manier hulp te 
laten vragen. De bedoeling is  dat deze 
mensen makkelijker kunnen deel-
nemen aan onze samenleving en dat 
sociaal isolement voorkomen wordt. 

Momenteel nemen 39 steden of 
gemeenten in Vlaanderen, waarvan 9 
in Limburg, de werking van BlueAssist 
actief op in hun gemeentediensten.  
Als ook Meeuwen-Gruitrode dat doet, 
zal de gemeente de werking van 
BlueAssist uitleggen aan de inwoners. 
Zo kan ook u mensen die minder 
taalvaardig zijn helpen.

BLUEASSIST HELPT 
HET GESPREK 
VOORUIT

N-VA blijft kritische oppositie voeren

MEEUWEN-GRUITRODE

www.n-va.be/meeuwen-gruitrode
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Rik Thys 
Voorzitter N-VA Meeuwen-Gruitrode



Zestig procent  
meer kosten voor 
woonzorgcentra
De N-VA merkte tijdens de bespreking 
van het meerjarenplan dat de OCMW-
toelage van Meeuwen-Gruitrode voor 
de woonzorgcentra de komende vier 
jaar zal toenemen met bijna zestig  
procent. Dat betekent een stijging van 
123 000 euro nu tot 196 000 euro in 
2019. We hebben uitleg gevraagd aan de 
voorzitter van het OCMW. 

N-VA wil lagere lasten
N-VA Meeuwen-Gruitrode stelde opnieuw een daling van de belasting voor tijdens de 
voorbije gemeenteraad. 

Dan hebben we het niet alleen over de personenbelasting, maar ook over de  
belasting voor de horecazaken en de kleine ondernemingen.

De meerderheid verkocht onder-
hands vier percelen landbouw-
grond. Dit is ongehoord, vindt 
de N-VA-fractie. De verkochte 
landbouwpercelen zijn immers 
eigendom van de gemeenschap 
en moeten dus openbaar worden 
verkocht. Elke inwoner van onze 
gemeente moet de kans krijgen 
om deze grond te kopen.  

Bovendien kunnen we vragen stel-
len over de verkoopprijs. De gron-
den gingen immers weg voor de 
geschatte waarde van 4 euro per 
vierkante meter. In de omliggende 
gemeenten worden landbouw-
gronden verkocht aan één tot twee 
euro meer per vierkante meter.

BOEREN KUNNEN ALLE STEUN 
GEBRUIKEN
Het zijn geen gemakkelijke tijden 
voor onze boeren.  Denk maar aan 
de recente TBC-uitbraken, de doel-
stellingen waaraan ze zich moeten 
houden met betrekking tot de 
natuurgebieden of bodemerosie. 
Voor veel landbouwers is het geen 
sinecure om hun bedrijf leefbaar te 
houden. Ze rekenen er dan ook op 

dat vrijgekomen landbouwgron-
den gepacht kunnen worden om 
de kosten beheersbaar te houden.

De vraag naar landbouwgron-
den is groot tegenwoordig. Voor 
paardenhouders is onze gemeente 
erg aantrekkelijk. Ze palmen leeg-
staande hoeves in, met uiteraard 
de bijhorende landbouwgronden.  
Deze gronden kunnen bijgevolg 
niet meer door onze landbouwers 
worden gebruikt. 

Ook mogen veehouders, door 
het Europese mestbeleid, minder 
koeien houden per hectare. De 
landbouwer heeft dus meer grond 
nodig om zijn huidig aantal koeien 
te kunnen behouden.

REIK DE HAND AAN LANDBOUWERS 
EN VERPACHT DE GRONDEN
Het is betreurenswaardig dat er 
nog tientallen hectaren landbouw-
grond onrechtmatig verpacht 
worden en dat het gemeente-
bestuur ook deze wil verkopen. 
Wil men door de onderhands 
verkoop misschien het jarenlange 
gedoogbeleid van de CD&V 
reguleren? 

Een laatste belangrijke bedenking 
bij deze zaak is dat onze gemeente 
financieel gezond is. Ze heeft de 
verkoop van die landbouw-
gronden niet nodig. 

De N-VA hoopt dan ook dat het 
gezond verstand de bovenhand 
zal halen, en dat de gemeente  als-
nog de landbouwers de hand reikt 
door de vrijgekomen landbouw-
gronden niet te verkopen, maar te 
verpachten. Op een ordentelijke 
manier, deze keer.

Al tijdens de gemeenteraad 
van april 2014 vroeg N-VA 
Meeuwen-Gruitrode een 
intensievere en bredere 
bekendmaking van de vra-
gen naar vrijwilligerswerk 
bij de verenigingen in onze 
gemeente.  Van vele vereni-
gingen weten we namelijk 
dat hun grootste probleem 

is voldoende vrijwilligers te 
vinden om hun activiteiten op 
een goede en continue manier 
te organiseren.

Destijds antwoordde de ver-
antwoordelijke schepen dat er 

niet echt een probleem was. 
Via de website 
www.vrijwilligerswerk.be 
bestaat immers al een forum 
voor vrijwilligers om zich 
bekend te maken en te enga-
geren, klonk het.

OPLOSSING VAN GEMEENTE-
BESTUUR AL ANDERHALF 
JAAR ‘IN OPBOUW’
Feit is dat deze website totaal 
onbekend is bij de Meeuwen-
Gruitrodenaren. Bovendien is 
ze niet specifiek afgestemd op 
onze gemeente. Onze fractie 
wil daarom een informatie-
punt op de gemeentelijke 
website en één gemeentelijk 
aanspreekpunt voor zowel 
verenigingen als geïnteres-
seerde vrijwilligers. Dat zou 
de wisselwerking moeten 
verbeteren. Blijkbaar wilde het 
gemeentebestuur het 
N-VA-voorstel uiteindelijk 
toch overnemen als rubriek 
op de gemeentelijke web-
site. Maar einde november, 
dus meer dan anderhalf jaar 
later, blijkt de webpagina nog 
steeds ‘in opbouw’. 

Kerkfabriek blijft koppig
De kerkfabrieken in onze gemeente ontvangen jaarlijks rond de 
100 000 euro aan steun voor onder meer verwarming en onder-
houd van de gebouwen.

Ondanks die steun is de kerkfabriek niet akkoord met het hui-
dige voorstel van de gemeente om de kerk in  
Meeuwen multifunctioneel aan te passen. 

De N-VA-fractie steunde nochtans het gemeentebestuur in dit 
dossier. We vinden het misplaatst dat de kerk jaarlijks grote 
steun ontvangt en toch dwars kan blijven liggen over de voorgestelde aanpassingen.

Patrick Creemers
Gemeenteraadslid

Onderhandse verkoop landbouwgronden: 
wat bezielt het schepencollege?

N-VA vraagt  
meer steun voor  
vrijwilligerswerk

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

Vorige maand kwamen 
bijna tweehonderd 
geïnteresseerden luisteren 
naar Kamerlid Peter 
Dedecker. 

Op de druk bijgewoonde 
gespreksavond had het 
parlementslid het over de 
Arco-ACW-Dexia-affaire. 

We danken nogmaals 
iedereen voor deze talrijke 
opkomst en de grote 
interesse.    

Peter Dedecker 
boeit  
tweehonderd 
aanwezigen op 
gespreksavond 

Zeg niet ‘foetusweide’ 
maar ‘sterretjesweide’

Sinds kort kunnen alle doodgeboren 
kinderen, ongeacht de duur van de 
zwangerschap, begraven of gecremeerd 
worden. Dit was vroeger anders. 
Voor ouders die een alternatief 
willen, bestaat er het concept van een 
‘sterretjesweide’: een rustige plek waar 
ouders hun kindje kunnen herdenken. 

Verschillende gemeenten hebben al een 
dergelijke sterretjesweide. In Meeuwen 
en in Gruitrode zijn er al ‘foetusweiden’ 
voorzien. Dat initiatief vinden we prima, 
maar de naamkeuze kon volgens ons 
beter. Het gemeentebestuur ging akkoord 
met ons voorstel tot naamswijziging in 
‘sterretjesweide’ en zou er spoedig werk 
van maken.

Bovendien lijkt het ons  - de nakende 
aanpassingen aan het kerkhof indachtig 
- nu het geschikte moment om ook in 
Ellikom een sterretjesweide te voorzien. 
Hopelijk is daarna het kerkhof van 
Neerglabbeek aan de beurt.

Jochen Schuermans
Fractieleider




