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OUDSBERGEN

“We zullen wijkbezoeken doen en, 
bij een kop koffie en een stuk vlaai, 
luisteren naar uw mening.”

Frieda Gijbels, lijsttrekker 

Beste dorpsgenoot

Stilaan begint het serieus te kriebelen: de lijst mogen 
aanvoeren voor de beste en grootste politieke partij van het 
land, en dat in een splinternieuwe fusiegemeente. Het is 
niet niks, maar ik heb er zin in.

Het is een groot voordeel dat ik me zowel Opglabbekenaar 
als Meeuwen-Gruitrodenaar voel. Een echte Oudsberge-
naar dus. De inwoners van beide gemeenten liggen me even 
nauw aan het hart. En de dossiers natuurlijk ook.

Ondertussen wordt er achter de schermen heel wat in 
gereedheid gebracht om er een succesvolle verkiezingscam-
pagne van te maken. Binnenkort starten we al op beperkte 
schaal. U zal ons hier en daar in het straatbeeld zien ver-
schijnen met enkele boodschappen in ons dialect. Bij elke 
boodschap hoort een link naar onze website en Facebook-
pagina, waar u meer uitleg kunt vinden over het thema dat 
we willen aankaarten.

We hebben ook een heuse ‘campagnemobiel’ in elkaar ge-
knutseld. Een oude ‘seventies’ caravan werd in gereedheid 

gebracht om u binnenkort te komen bezoeken. We zullen 
wijkbezoeken doen en bij een kop koffie en een stuk vlaai 
luisteren naar uw mening. De kalender van deze wijkbezoe-
ken zal u via de sociale media kunnen raadplegen. 

Naar goede gewoonte verkochten we ook dit jaar weer 
zelfgemaakte spullen voor Music For Life op de markt van 
Gruitrode (16 december), de Kerstbazaar in Opglabbeek  
(17 december) en de markt van Meeuwen (19 december).  
De volledige opbrengst gaat naar vzw Hartekamp en vzw 
Zonnebloemblaadjes, twee verenigingen die kinderen met 
een beperking of ziekte een fijne vakantie willen bezorgen. 
Op onze Facebookpagina en onze website vindt u een over-
zicht van de spullen die we verkocht hebben. 

2018 wordt een boeiend jaar. U zal ons nog vaak tegenko-
men. We willen u namelijk graag laten zien dat De  
Verandering Werkt.

Met vriendelijke groeten en tot snel,

Frieda Gijbels, lijsttrekker
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Op zaterdag 24 maart 2018 organiseert 
N-VA Oudsbergen in zaal Den Ichter 
in Opglabbeek een pasta-avond. We 
nodigen u van harte uit. Reserveer deze 
avond alvast in uw agenda. Inschrijven 
via rik.thys@n-va.be. 
Den Ichter: Kapelstraat 16, Opglabbeek

Zaterdag 24 maart 2018 - Vanaf 18 uur
Den Ichter

Pasta-avond
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Meeuwen-Gruitrode betaalt ‘maar’ 262 000 euro te veel 
Het dossier over Dranaco dateert al van 1990. Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode beloofde aan 
Dranaco, een delfstoffenfirma, om zand en grind te mogen ontginnen ter hoogte van Solterheide in Neer-
glabbeek. Dranaco betaalde hiervoor in 1990 een voorschot van omgerekend 362 000 euro. Alleen kon 
Dranaco nooit ontginnen, omdat de grond werd herbestemd naar natuurgebied en landbouwzone, wat later 
weer vernietigd werd door procedurefouten. Bovendien had de gemeente de overeenkomst met Dranaco niet 
mogen aangaan, want er was niet eens een ontbossingsvergunning.

Natuurlijk wilde Dranaco haar voorschot terug, maar de ge-
meente hield dit geld liever zelf. Het werd een ware procedure-
slag en uiteindelijk, na 25 jaar, betaalde het gemeentebestuur het 
basisbedrag terug aan Dranaco. De intresten waren ondertussen 
natuurlijk serieus opgelopen. Dranaco eiste intresten van in 
totaal 669 000 euro. De gemeente gaat uiteindelijk akkoord met 
een betaling van 262 000 euro. 

Het gemeentebestuur vindt nu dat we er goed vanaf gekomen 
zijn. Maar men vergeet twee dingen te vertellen. Ten eerste dat 
die 262 000 euro perfect vermeden had kunnen worden, indien 
men het onterecht ontvangen voorschot meteen had terugbe-
taald. En ten tweede dat die rekening door u en mij betaald zal 
moeten worden. 

Handelszaken toegankelijker voor mensen  
met een beperking 
N-VA Opglabbeek voegde een agendapunt toe aan de gemeenteraad van november. Gemeenteraadslid 
Renaud Hamal stelde hierin voor om handelszaken en horecazaken financieel te ondersteunen wanneer ze 
hun zaak makkelijker toegankelijker maken voor mensen met een beperking. Zo’n aanmoedigingspremie 
zal kleine aanpassingswerken bevorderen en handelaars bewust maken van de toegankelijkheid van hun 
zaak. Dit kan meestal door kleine ingrepen te doen, zoals bijvoorbeeld drempelverlagingen te voorzien, 
hellende vlakken te bouwen en handgrepen te installeren.

De aanmoedigingspremie voor zelfstandigen en kmo’s is bedoeld als stimulans en aanzet tot verbetering van de toegankelijkheid van 
handels- en horecazaken. Het bestuur zal de nodige adviezen inwinnen over de haalbaarheid van het voorstel en beloofde in 2018 
terug te komen op dit onderwerp. Wij volgen het dossier voor u op.

“De gemeente  
vergeet dat die 
rekening door u 
en mij betaald zal 
moeten worden.”
Rik Thys, gemeenteraadslid

“De aanmoedigingspremie voor zelfstandigen en 
kmo’s moet de handels- en horecazaken 
toegankelijker maken.”

Renaud Hamal, gemeenteraadslid

Meeuwen-Gruitrode 
moet onnodig 262 000 
euro belastinggeld aan 
Dranaco betalen.
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Wist je dat ...
Î  Frieda Gijbels in oktober opnieuw verkozen is tot ondervoorzitter van N-VA 

Limburg? Als aftredend lid van het nationale partijbestuur blijft ze bovendien 
zetelen in de nationale partijraad, samen met Rik Thys.

Î  raadslid Sigrid Breemans de betrokken schepen het vuur aan de schenen legde 
over de wegenwerken in Neerglabbeek? Ze toonde met concrete voorbeelden 
aan dat er veel onveilige situaties zijn voor de schoolgaande kinderen en dat het 
gemeentebestuur onduidelijk is in de communicatie naar de Neerglabbekenaren. 
Volgens de schepen kan men geen omelet bakken zonder eieren te breken. Sigrid 
vond deze opmerking ongepast en drong aan op een betere, gefaseerde planning 
en betere communicatie.

Î  N-VA Opglabbeek, bij monde van Renaud Hamal, tijdens 
de gemeenteraad van november voorgesteld heeft om 
aan te sluiten bij het initiatief met de European Disability 
Card? Deze kaart verlaagt voor mensen met een 
handicap de drempel om gebruik te maken van cultuur-, 
sport- en vrijetijdsinfrastructuur. In het verleden bleek 
dat namelijk niet altijd even vanzelfsprekend indien men 
de handicap niet op papier kon bewijzen of indien de 
handicap niet makkelijk waar te nemen was (bijvoorbeeld 
slechthorenden, slechtzienden of personen met autisme). 
Ook geeft deze kaart meer privacy, aangezien er niet 
meer in detail moet aangetoond worden welke handicap 
de persoon in kwestie heeft. Tot slot is de European 
Disability Card ondertussen erkend in zeven andere 
Europese landen, zodat gebruikers ook in die landen 
makkelijker gebruik kunnen maken van cultuur-, sport- 
en vrijetijdsinfrastructuur.

Î  de N-VA in Meeuwen-Gruitrode heeft 
voorgesteld om de verlichting aan de Finse piste in 
Gruitrode aan te passen en daarnaast meer vuilnisbakken 
te voorzien? De bevoegde schepen antwoordde op de 
vraag van Jochen Schuermans dat er geen geld was voor 
aangepaste verlichting en dat de mensen die ’s avonds 
willen gaan lopen maar naar de piste van Wijshagen 
moeten gaan.

Î  Het feit dat de vuilnisbakken aan de Finse piste 
vaak overvol zijn, zou dan weer een strategie zijn om 
het sluikstorten tegen te gaan. Een eigenaardige 
strategie als je het ons vraagt. De recente werken 
aan de parking ter hoogte van de piste zouden 
trouwens de ideale gelegenheid zijn geweest om 
de verlichting aan te pakken en de piste ’s avonds 
toegankelijker te maken.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
Î   ons pensioensysteem verbeteren,
Î   de vereenzaming tegengaan,
Î   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
Î   actief ouder worden,
Î   een gevarieerd zorgaanbod,
Î   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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