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N-VA slaat handen in elkaar 
voor Meeuwen-Gruitrode en 
Opglabbeek
Beste Meeuwen-Gruitrodenaar, beste Opglabbekenaar,
 
Eerst en vooral onze allerbeste wensen voor 2017. Dit is het eerste 
huis-aan-huisblad gemaakt door ons nieuw samengesteld bestuur.  
Er zullen nog vele blaadjes volgen, want er ligt werk op de plank. 
Wat we doen, gedaan hebben en van plan zijn, kan u steeds via dit 
krantje lezen.

Voorstander van een gemeentefusie
Nu de fusie van onze gemeenten principieel werd goedgekeurd, 
staan wij samen voor u klaar om te werken aan een nieuwe, betere 
gemeente. Het is belangrijk dat de fusie voordelen brengt voor u. 
Dat betekent: transparante besturen en een efficiëntere overheid, 
maar ook het behoud van het karakter van elk  
kerkdorp. Het gemeentebestuur moet dicht bij u staan.

Kritisch voor het gemeentebestuur
Zowel in Meeuwen-Gruitrode als Opglabbeek ervaren we  
voortdurend de gevolgen van een absolute meerderheid.  

Constructieve N-VA-voorstellen worden te vaak zonder meer  
aan de kant geschoven en enkele maanden of zelfs jaren later dan 
toch gepresenteerd als was het een voorstel van de meerderheid.

Zo hebben beide gemeenten een overschot op de begroting van 
meer dan één miljoen, maar daar profiteert u helaas niet van.  
De personenbelasting, de horecabelasting, de drijfkracht- 
belasting: geen van deze taksen daalt. Ook uw afvalfactuur  
van Limburg.net blijft te hoog. Voorstellen van de N-VA om  
daar iets aan te doen, werden meermaals van tafel geveegd.

Meerderheid nu al in verkiezingsmodus
Wellicht brengt de meerderheid al alles in gereedheid om volgend 
jaar toch uit te pakken met een belastingverlaging, ‘toevallig’ net 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Of zijn uw centen nodig om 
een nieuw cultuurcentrum te bouwen in Gruitrode? Pijnlijk als 
u in Opglabbeek woont. Want u betaalt nu nog steeds voor den 
Ichter. En de 11,7 miljoen euro schuldenkwijtschelding? Zal u 
daar effectief iets van zien of wordt ook dit bedrag opgesoupeerd 
door dit prestigeproject? 

Verandering voor Vooruitgang
We rekenen op u om samen te werken aan onze gemeente. Vanaf 
januari 2017 zal u ons regelmatig in het straatbeeld zien. Niet met 
een verkiezingspraatje, maar wel om echt naar u te luisteren.  
En wie weet wil u zelf wel deel uitmaken van onze ploeg?

Volg ons op Facebook!
Ideaal om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!  

Ontdek er onze kijk op de (lokale) politiek en op de samenleving.

Het nieuw samengestelde  
bestuur van N-VA Meeuwen- 
Gruitrode en Opglabbeek 
staat voor u klaar! Wie weet 
wil u zelf wel deel uitmaken 
van deze ploeg?
Jochen Schuermans, fractieleider  
N-VA Meeuwen-Gruitrode

Het is belangrijk dat 
de fusie voordelen 
brengt voor u.
Renaud Hamal, fractieleider  
N-VA Opglabbeek

op onze pasta-avond
U bent van harte welkom
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vanaf 18 uur

Harmoniezaal  

Gruitrode
Meer info op: www.n-va.be/meeuwen-gruitrode 
en www.n-va.be/opglabbeek



2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

meeuwen-gruitrode@n-va.be

Gemeentebestuur blijft vaag 
over hoge afvalbelasting
De N-VA vindt dat de vertegenwoordigers van onze gemeente 
te weinig uw stem laten horen bij Limburg.net. We vrezen 
daardoor dat het verlies van 1,12 miljoen euro dat de afval-
maatschappij voor 2017 begroot op u verhaald zal worden.

Zo stijgen de kosten voor de ophaling van groenafval met  
7 procent en die voor de verbranding van huisvuil met 5 procent. 
Voor de verwerking van kunststoffen betaalt u 18 procent meer 
en voor houtafval verdubbelt de kostprijs zelfs. In plaats van  
de rekening door te sturen naar de belastingbetaler zou  
Limburg.net beter betaalbare alternatieven ontwikkelen. 

Andere ‘foliekes’ in de begroting van Limburg.net zijn een  
nieuwe website van 200 000 euro en een bedrag van een half 
miljoen voor de erg vage ‘algemene kosten’. Onze fractie houdt 
de vinger aan de pols. U hebt immers recht op heldere  
communicatie en een efficiënte afvalbeleid.

Fusie-nieuwtjes
N-VA wil het met zes schepenen doen
De fusiegemeente levert in principe twee extra schepenen op:  
dat zouden er dan acht worden in plaats van de huidige zes.  
Als de N-VA na 2018 mee aan 
het roer zit van de gemeente,  
willen we echter zes schepenen 
behouden. Dat is voldoende voor 
een fusiegemeente van ‘slechts’ 
23 0000 inwoners. Het is boven-
dien van belang dat er zinvolle 
alternatieven worden gezocht 
voor de dubbele ambten die er 
zullen zijn na de fusie (secretaris, ontvanger, ...). Overbodige 
postjes zijn immers bijzonder dure postjes. 

Amper inspraak in fusiecommissies
Ook al richtte de meerderheid gemeentelijke ‘fusiecommissies’ 
in, echte inspraak in de fusieplannen had de oppositie niet.  
De commissies waren één grote schijnvertoning. Op eenvoudige 
vragen van de oppositie werden geen of vage antwoorden  
gegeven. De antwoorden kwamen er wel in dure propaganda-
folders. Op zijn minst een erg kinderachtige houding van de 
meerderheidspartij.

Mutsen brengen 1 250 
euro op voor Music for Life
Onze afdelingen waren in december creatief bezig voor 
de jaarlijkse Music for Life-actie. Er werden meer dan 100 
mutsen gehaakt en gebreid. De totale opbrengst van 1 250 
euro werd integraal geschonken aan goede doelen Villa 
Clementina, Canisha en Pinocchio. Bedankt aan iedereen 
die mutsen heeft gekocht of een schenking deed.

Tijdens de Opglabbeekse gemeenteraad van oktober peilde 
N-VA-fractieleider Renaud Hamal naar het standpunt van de 
meerderheid over de aankoop van het kasteel en de commanderij 
van Gruitrode. Dit zal immers een flinke financiële weerslag 
hebben op de toekomstige fusiegemeente.

Volgens burgemeester Spreeuwers moest het overleg hierover nog 
plaatsvinden. Noch over de bestemming, noch over de financiële 
gevolgen zou er al gepraat zijn. De N-VA fractie vond dit 
straffe koffie, vooral omdat de aankoop net voor de principiële 
goedkeuring van de fusie was doorgeduwd.

Inzage in het dossier leerde ons bovendien dat de bestemming 
en de invulling wel degelijk al bepaald zijn. We hopen dat niet 
de hele fusietoelage opgesoupeerd wordt door dit project. Ook 
het nut van een nieuw cultuurcentrum op amper 5 km van de 
gloednieuwe Den Ichter ontgaat de N-VA.

Commanderij Gruitrode op 
agenda gemeenteraad  
Opglabbeek
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Je kan ons steeds 
contacteren om 
van gedachten 
te wisselen over 
om het even welk 
onderwerp in onze 
gemeente. Of je nu 
jong of oud bent: 
je input is welkom! 
Stel dus gerust je 
vraag over jeugd, 
sport, senioren,  
huisvesting, infra-
structuur, milieu,  
cultuur, onderne-
men of een ander 
onderwerp aan 
onze bestuursleden. 
Indien nodig kun-
nen wij uw vraag 
doorspelen naar het 
provinciale, Vlaamse 
of nationale  
beleidsniveau.

1  Jochen Schuermans
Ellikom
zaakvoerder Roartis  bvba  
fractieleider N-VA  
gemeenteraad  
Meeuwen-Gruitrode
lid Autonoom  
GemeenteBedrijf (AGB)
jochen.schuermans@n-va.be

2  Frieda Gijbels
Ellikom
zaakvoerder  
Parodontologie Frieda 
Gijbels (Opglabbeek)
ondervoorzitter  
N-VA Limburg
lid partijraad en  
partijbestuur N-VA
frieda.gijbels@n-va.be

3  Noëlla Ceyssens
Wijshagen
management assistant bij 
een architectenbureau
lid OCMW-raad
noella.ceyssens@n-va.be

4  Dirk Mardaga
Opglabbeek
zaakvoerder Mardaga 
Isolatiewerken
gemeenteraadslid
dirk.margada@n-va.be

5  Marc Corstjens
Ellikom
zaakvoerder Tattoo  
Studio Marc Corstjens
marc.corstjens@n-va.be

6  Rudy Deblieck
Opglabbeek
senior scientist bij DSM 
Geleen
rudy.deblieck@n-va.be

7  Renaud Hamal  
(voorzitter)
Opglabbeek
architect-zaakvoerder 
FACTOR 3 Architecten
fractieleider N-VA ge-
meenteraad Opglabbeek
lid arrondissementeel 
bestuur N-VA Limburg
lid directiecomité en 
beheerraad Autonoom 
Gemeentebedrijf (AGB)
lid Gemeentelijke 
Commissie Ruimtelijke 
Ordening (GECORO)
renaud.hamal@n-va.be

8  Ine Knoops
Opglabbeek
industrieel ingenieur 
bouwkunde en architect
gemeenteraadslid
lid AGB

lid Intergemeentelijke 
Onroerend Erfgoed 
Dienst (IOED)
ine.knoops@n-va.be

9  Justin Poel
Opglabbeek
zaakvoerder
lid OCMW-raad
lid van het  
dienstenbedrijf,  
lid van de PWA
justin.poel@n-va.be

10  Katy Craeghs
Opglabbeek (Louwel)
deeltijds administratief 
bediende bij een  
bouwbedrijf
gemeenteraadslid 
lid cultuurraad en  
milieuraad
katy.craeghs@n-va.be

11  Roger Cousaert
Meeuwen
bedrijfsleider Tower 
Automotive
lid OCMW-raad
roger.cousaert@n-va.be

12  Rik Thys
Neerglabbeek
gepensioneerd
gemeenteraadslid
lid politieraad,  
lid partijraad en  
arrondissementeel  
bestuur N-VA Limburg
rik.thys@n-va.be

13  Patrick Creemers
Wijshagen
medewerker helpdesk 
buitendienst  
Diergezondheidszorg 
Vlaanderen (DGZ)
gemeenteraadslid
patrick.creemers@n-va.be

14  Renate Seresia
Gruitrode
buschauffeur
renate.seresia@n-va.be

15  Joris Leen
Ellikom
bediende
joris.leen@n-va.be

16  Lut Witters
Meeuwen
accountant en financial 
officer bij Seven Center
lid AGB
lut.witters@n-va.be

Sigrid Breemans  
(niet op de foto)
Neerglabbeek
onderwijzeres lagere 
school Kinrooi
gemeenteraadslid
sigrid.breemans@n-va.be

Wist je dat ...
  … de meerderheid drie jaar nadat de N-VA het punt voor het eerst op de gemeenteraad bracht eindelijk werk gaat maken van de 

herstelling van de kerkhofmuur in Neerglabbeek?
  … de gemeente Opglabbeek 1 miljoen euro wil neerleggen voor een nieuwbouwproject op de hoek van de 

Kimpenstraat en de Kapelstraat, zonder dat er een duidelijke bestemming is? In ruil voor de af te breken 
woning (prijs: 250 000 euro) krijgt de gemeente 750 vierkante meter in ruwbouw. Om dit gelijkvloers af te 
werken zal om en bij de 750 000 euro nodig zijn.

  … onze gemeente het niet nodig vond om een vertegenwoordiger af te vaardigen naar de rondetafels van het 
Netheidsnetwerk van OVAM? Hebben we hier dan soms geen last van sluikstorten en zwerfafval?
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Het gezicht van de N-VA
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


