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MEEUWEN-GRUITRODE
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www.n-va.be/meeuwen-gruitrode

Wist je dat …
… meer dan 150 mensen 
genoten van onze jaarlijkse 
pasta-avond in ‘t Heem? Ook 
minister Steven Vandeput liet 
het zich smaken!

… verenigingen vrijgesteld 
werden van een belasting op 
frituren en handelskramen op 
openbaar terrein? Met dank 
aan de N-VA.

… het gebied tussen de  
Arkstraat, Genitsstraat en 
Hoogstraat ontwikkeld zal 
worden door Landwaarts? Er 
is echter nog geen startdatum. 
De N-VA wil duidelijke afspra-
ken om een fiasco zoals aan de 
Dorpsstraat en de Weg naar 
Helchteren te vermijden. We 
vinden het een gemiste kans 
dat de privésector niet mag 
participeren in dit project.

… de gemeente 362 118 euro 
moet terugbetalen aan een 
bouwbedrijf voor een nooit 
uitgevoerde ontzanding van 
Solterheide (Neerglabbeek)? 
Het verleden blijft de koppige 
meerderheid achtervolgen. 

… de N-VA de borgstelling 
voor leningen aan vzw Oud 
KSA Meeuwen en Nevok 
Gruitrode gesteund heeft?

Dinsdag 27 oktober, 20 uur
Cafetaria Cultuurpunt Gruitrode
PETER DEDECKER, het N-VA-Kamerlid dat vooral 
bekend staat van het dossier rond ACW, Arco  
en Dexia, komt naar Meeuwen-Gruitrode voor  
een boeiende en interactieve gespreksavond.  
Breng uw vragen en bedenkingen mee, kom  
luisteren en ga met hem in gesprek!

Toegang is gratis.
Inschrijven is gewenst: frieda.gijbels@n-va.be Cultuurpunt Gruitrode

De N-VA-fractie keurde het voorlo-
pige GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk 
UitvoeringsPlan) betreffende zone-
vreemde logies en horeca goed.  Het 
gaat hierbij om de regularisatie van 
drie sites,  namelijk de Bullenschool 
in Meeuwen, De Blauwe Maaten in 
Neerglabbeek en Orshof, eveneens in 
Neerglabbeek.

Na afweging van de min- en pluspunten van deze dossiers, heeft onze  frac-
tie beslist de ondernemingen  te steunen in de mogelijkheid om hun accom-
modatie verder uit te bouwen op een legale manier. Uiteraard stelde onze 
fractie de nodige kritische vragen, in het bijzonder of er ook voor andere 
zonevreemde  bedrijven oplossingen geboden zullen worden.  In principe is 
de N-VA geen voorstander van regularisatie, en is het vooral zaak bedrijven 
te verplaatsen naar de geëigende zones. Voor horecazaken 
kan een uitzondering worden gemaakt, als de ligging zo 
pittoresk is, dat verplaatsing een toeristische minwaarde 
zou betekenen. Het GRUP moet wel nog goedgekeurd 
worden door de provincie en het Vlaams Gewest.

De N-VA beloont  mensen die ondernemen, en dit ook in 
Meeuwen-Gruitrode. Deze ondernemers  helpen onze ge-
meente op de toeristische kaart te zetten en zorgen 
daarnaast ook voor meerdere jobs.

N-VA steunt plaatselijke horeca

Rik Thys, gemeenteraadslid
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De N-VA in Meeuwen-Gruitrode is al geruime tijd 
bezig met het nakijken van de pachtwetgeving en 
de toepassing ervan in onze gemeente. Verschei-
dene landbouwers pachten immers landbouw-
grond van de gemeente. Wat hierbij opvalt, is dat 
er geen schriftelijke pachtovereenkomsten zijn 
afgesloten met de pachters. Het gaat om een jaren-
lang gedoogbeleid. 

Verscheidene landbouwers worden hier de dupe van. 
We vernemen namelijk dat CD&V de landbouw- 
gronden wil verkopen. De N-VA-fractie vindt dit niet 
opportuun, omdat onze gemeente financieel gezond 

is. Het is ook bijzonder pijnlijk jonge boeren, of boer-
derijen met een hoge schuldenlast, op te zadelen met 
de verplichte aankoop van dure landbouwgrond.  

N-VA EIST KADASTER: WIE PACHT WELKE GROND EN 
VOOR HOE LANG?

Ook moeten er pachtovereenkomsten worden opge-
maakt. Het moet mogelijk zijn om een ‘langlopende 
pacht’ (contractduur: 27 jaar) en een ‘loopbaanpacht’ 
(loopt af wanneer de pachter 65 jaar oud is, met een 
minimum contractduur van 27 jaar) op te nemen als 
mogelijke contractvoorwaarden. Met deze clausule 
mag de gemeente tot de helft meer dan de reguliere 
pachtprijs vragen, maar de 
pachter is dan ook zeker 
van een langdurige uitvoe-
ring van zijn pachtovereen-
komst.  

De N-VA eist respect voor 
de landbouwers en een 
transparant beleid.  Dit is 
in het belang van de 
hele bevolking.

Na de verkiezingen van 2014, waarbij Frieda Gijbels 
tweede opvolger was op de Kamerlijst, heeft haar poli-
tiek engagement een vliegende start genomen. Ze is 
nu ondervoorzitter van N-VA Meeuwen-Gruitrode en 
van N-VA Limburg. Frieda maakt ook deel uit van het 
nationale partijbestuur en de partijraad. Tijd voor een 
interview, leek ons.

Frieda, hoe kom jij aan je interesse voor politiek?

Politiek heeft me altijd geïnteresseerd, maar dan meer 
in de zin van een maatschappelijk engagement. In mijn 
jongere jaren heb ik vaker gedacht dat ik wel aan poli-
tiek zou willen doen, maar er was geen enkele partij 
waar ik mezelf in herkende. Pas met de komst van de 
N-VA is er een partij waarin ik me thuis voel. Nu wil 
ik er dan ook voor gaan, nog steeds met de bedoeling 
goed te doen voor mens en samenleving.

De N-VA heeft nochtans de reputatie een ‘harde’ 
partij te zijn. Wat vind jij daarvan?

Er wordt soms ook beweerd dat de N-VA asociaal is. 
Het tegendeel is waar. De N-VA heeft duidelijke ideeën 
over een maatschappij waarin iedereen een plek heeft. 
Het is zo dat een samenleving de kracht moet hebben 
om zwakkeren te dragen.  Een sterke maatschappij 
bestaat uit mensen die samen werken en voor elkaar 
zorgen.  

Daarvoor is een bloeiende economie noodzakelijk, en 
een langetermijnvisie. Werkgevers moeten ademruimte 
krijgen, zodat werknemers aan de slag kunnen blij-
ven. Andere partijen proberen dat af te schilderen als 
‘hard’, maar dat is niet zo. Het is de enige manier om 
een vangnet te creëren en in stand te houden voor de 
zwakkeren in onze samenleving. En ieder die kan, moet 
gewoon aan de slag. 

Hoe ziet zo’n vergadering van het partijbestuur 
eruit? Vergader je vaak?

Het partijbestuur bestaat uit een mix van een dertigtal 
vrijwilligers en mandatarissen. Daarbij komen dan nog 
onze ministers en staatssecretarissen. De vrijwilligers 
die Limburg vertegenwoordigen zijn Huub Broers 
(Voeren), Roeland Vavedin (Sint-Truiden) en ikzelf.  We 
vergaderen wekelijks, meestal in de gebouwen van het 
Vlaams Parlement. 

Het is enorm verrijkend, aangezien het hele politieke 
spectrum passeert en je leert hoe beslissingen worden 
genomen en waarom. Ik ben ook erg verheugd te zien 
dat inspraak voor de N-VA heilig is. Er wordt naar 
ieders inbreng geluisterd en er wordt terdege rekening 
mee gehouden.

En de rest van je politieke engagement?

Verder ben ik nog lid van de partijraad, die maandelijks 
in Brussel vergadert. Omdat ik ondervoorzitter ben van 
N-VA Limburg, zijn er nog de vergaderingen van het 
dagelijkse bestuur en het arrondissementele bestuur 
in Hasselt. En onze eigen vergaderingen in Meeuwen-
Gruitrode, natuurlijk. 

Binnen onze provincie vind ik het vooral boeiend de 
werking van de verschillende afdelingen te volgen. 
Je leert ontzettend veel van elkaar. We zijn nog een 
jonge partij, die op korte tijd enorm gegroeid is. Het is 
nu zaak de basis te verstevigen en op zoek te blijven 
gaan naar mensen die zich willen engageren voor een 
stabiele samenleving. 

Ook in onze eigen gemeente blijven we op zoek naar mensen, jong en oud, die het N-VA-project mee vorm  
willen geven. Heb jij interesse? Stuur dan een mailtje naar rik.thys@n-va.be of frieda.gijbels@n-va.be.  
Warm aan te bevelen!

Past meerderheid pachtwetgeving wel toe?

N-VA ijvert voor veilige kruispunten in onze gemeente

Samenwerking tussen gemeenten:  
meerderheid volgt (eindelijk) N-VA-visie

Ons Frieda in Brussel

Patrick Creemers,  
gemeenteraadslid N-VA

Naar aanleiding van het zoveelste ongeval op het kruispunt van de Weg naar Opoeteren met de Weg naar Opitter, 
ditmaal met dodelijke afloop, stelde de N-VA-fractie in de gemeenteraad de veiligheid van dit kruispunt aan de kaak.

Jochen Schuermans, N-VA-fractieleider in de gemeenteraad, stelde begin 2013 voor om de kosten 
voor het gemeentebestuur te drukken door gezamenlijke aankopen te doen met andere Lim-
burgse gemeenten. Daarbij moet je denken aan telefonie, drukwerk of elektriciteit. Het voorstel 
werd twee jaar geleden van tafel geveegd. Maar nu stelt CD&V het zelf voor!

Twee jaar wachten om het niet te doen lijken op een voorstel van de N-VA? Het zou grappig zijn 
als het niet zo zielig was. Jammer van de twee verloren jaren. Het is niet het eerste constructieve 
voorstel dat eerst wordt weggelachen en nadien wordt gerecupereerd. En waarschijnlijk ook niet 
het laatste.

Zo blijft het uitvoeringsdossier voor fiets- 
paden op de Weg naar Opoeteren aan-
slepen. Ook staat het bushokje op een  
zodanig slechte plaats, dat het zicht belem-
merd wordt van de weggebruikers die van  
Opitter komen. Wij drongen erop aan om 
met voorlopige maatregelen de veiligheid 
op dit kruispunt nu al te verhogen. 

De inwoners van Neerglabbeek kennen 
deze situatie, maar de weggebruikers die 
hier voor het eerst komen worden vaak 
onaangenaam verrast. Daarom lanceerden 
we het voorstel om langs de twee wegen 
drie waarschuwingsborden te plaatsen met  
‘Gevaarlijk kruispunt’.

Jochen Schuermans,
N-VA-fractieleider

Inspraak is heilig bij de 
N-VA. Luisteren en  
oplossingen zoeken is  
onze tweede natuur.
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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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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:     /     /
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