
 
 

Overpelts gemeentebestuur is eigenwijs en kiest niet voluit voor onze jongeren 

 

De Overpeltse burgemeester pretendeert dat het flankerend onderwijsbeleid in de gemeente niet 
beter kan.  Bart Schepens, fractieleider van de N-VA in Overpelt agendeerde een extra agendapunt 
op de gemeenteraad om het gemeentebestuur de kans te geven om extra te kunnen kiezen voor de 
toekomst van onze Overpeltse jongeren én onze Overpeltse scholen. 
 
Maar zelfs de wil om te onderzoeken of het flankerend onderwijsbeleid (extra ondersteunende 
maatregelen voor het onderwijs in Overpelt) uitgebreid kan worden is er niet. 
Vindt de burgemeester het spelen van politieke spelletjes op kap van onze Overpeltse jongeren dan 
echt opportuun?  Wij als N-VA vinden dit alvast onbehoorlijk. 
 
Het is toch wel een erg gemiste kans van het Overpeltse bestuur om niet in te willen gaan op deze 
voorstellen.  Op die manier laten ze de kans schieten om proactief in te zetten op het flankerend 
onderwijsbeleid.  Dit hoeft voor het gemeentebestuur zelfs niets te kosten, aangezien er een nieuw 
regelement in de provincieraad van woensdag 16/09 gestemd is, waarbij elk project i.v.m. 
taalondersteuning in het kader van het gemeentelijk flankerend onderwijsbeleid een subsidie kan 
ontvangen.   Dit subsidiebedrag bedraagt maximaal € 24.000 per aanvraag.  Eenzelfde project kan bij 
een positieve evaluatie maximum 3 opeenvolgende jaren gesubsidieerd worden.   
Het was goed geweest voor onze Overpeltse jongeren als men vanuit het Overpeltse bestuur ook 
hier op zou ingezet hebben. 
Hopelijk krijgt het Overpeltse gemeentebestuur alsnog een voortschrijdend inzicht.  Dat hopen wij 
alleszins voor onze scholen en onze jongeren. 
 
Beleidsmatig krijgen lokale besturen steeds meer verantwoordelijkheden. 
Daarom pleitte Bianca Maas, provincieraadslid voor de N-VA, eerder ook al om zeker nu het 
gemeentelijk flankerend onderwijsbeleid met twee handen aan te pakken.   
 
In opvolging van de gelanceerde voorstellen in de zomervakantie, zijn alle Limburgse burgemeesters 
benaderd om in te gaan op de voorstellen omtrent het gemeentelijk flankerend onderwijsbeleid.   
Bianca : “Ik ben blij om de vele positieve reacties te zien van verschillende steden en gemeenten 
uit Limburg op mijn voorstellen.  De uitwerking van deze voorstellen zal onze Limburgse jongeren 
alleen maar ten goede komen.” 
 
 
 


