
Fusie: bespreking gemeenteraad principiële goedkeuring

Als N-VA fractie zijn we langs één kant verheugd, maar aan de andere kant ook teleurgesteld. 
We hebben vanuit onze fractie op de gemeenteraden van 3 Noord-Limburgse gemeenten 
opgeroepen om een volksraadpleging te organiseren omtrent een mogelijke fusie. 
Deze oproep tot medewerking van de burgers werd vakkundig verworpen op de drie 
gemeenteraden door alle meerderheidspartijen.   
Maar wat jammer is, is dat er ook geen alternatief voorstel van de meerderheidspartijen kwam.  
Want het organiseren van een fusie is een delicate kwestie, waarbij de betrokkenheid met de 
inwoners een niet onbelangrijk proces is. 
Daarom hebben we, met onze eigen middelen via sociale media en via onze eigen 
informatieblaadjes zo goed als mogelijk informatie proberen te verstrekken aan de inwoners. 
 
In een later stadium werd door de CD&V-burgemeesters aangekondigd dat er wel een fusie 
onderzocht ging worden, in samenwerking met professor Ackaert. 
Omdat we als politieke fractie dit een erg belangrijke stap voorwaarts vonden, vonden we het niet 
meer dan logisch dat ook alle politieke strekkingen betrokken werden in dit onderzoeksproces. 
Want uiteindelijk moeten, volgens decreet, alle politieke fracties een beslissing nemen in de 
gemeenteraden over het wel of niet overgaan tot een fusie.  
Het is ook daarom dat wij als N-VA een gemeenteraadsbeslissing hebben verkregen voor een 
communicatie- en participatietraject over de fusie voor alle politieke fracties. 
We waren dan ook blij dat we in de gemeenteraden een unanimiteit behaald hebben op ons 
geamendeerde voorstel. 
We gingen er van uit dat we als N-VA de toon gezet hadden naar een nieuwe communicatiecultuur. 
in het politieke landschap in Noord-Limburg.  
Namelijk : een communicatie die vertrekt vanuit het standpunt dat we allemaal het beste willen 
voor de inwoners van onze gemeenten en dat we dit  kunnen bereiken door een samenwerkende 
communicatie over partijgrenzen heen in dit unieke fusiedossier. 
Maar helaas!  Al snel bleek dat het gemeenteraadsbesluit niet werd opgevolgd zoals zou moeten, 
niet letterlijk, maar ook niet naar de geest van dit besluit. 
De gevraagde maandelijkse bijeenkomsten werden door de meerderheidspartijen niet structureel 
ingebouwd én de bijeenkomsten die werden samengeroepen waren inhoudelijk niet van het niveau 
dat we hadden mogen verwachten. 
Als N-VA-fractie vinden we dat de huidige meerderheidspartijen hier écht wel steken hebben laten 
vallen en kansen hebben verkeken. 
 
De manier waarop er vertrokken werd met 3 partners voor het fusieproject was al een 
eigenaardige start, maar in de tussentijd is men de partner Hamont-Achel in dit fusieproject 
kwijtgespeeld.  Naar de redenen waarom, hebben wij als fractie én de betrokken burgers maar het 
raden naar.  Ook hier was de juiste communicatie cruciaal en werden er zware communicatieve 
blunders gemaakt, in dit toch wel erg belangrijke dossier dat een bepalende toekomst heeft voor 
onze gemeenten, maar ook voor de toekomstige werking in Noord-Limburg. 
 
Als N-VA willen we boven dit politieke gewoel binnen de huidige meerderheidspartijen 
uitstijgen. 
Daarom hebben wij in dit fusieverhaal zelf ook onderzoeken uitgevoerd en verschillende 
mogelijkheden hebben afgewogen.   Als N-VA kijken we dan ook op lange termijn en zijn dan ook 
tot volgende conclusie gekomen die ook meteen ons stemgedrag zal verklaren. 
Door de afbouw van de bevoegdheden op provinciaal vlak zullen gemeentebesturen nog 
slagkrachtiger uit de hoek moeten komen.  Een andere aanpak dan de huidige manier van werken 
is noodzakelijk om op relatief korte termijn actief mee te kunnen draaien met de grote spelers 
binnen Limburg en daarbuiten.  We zullen daarom nu al het pad van de toekomst moeten 
klaarleggen om de weg naar een sterker Noord-Limburg te kunnen verankeren. 
Hoe optimaler men tot een intense samenwerking zal komen, des te beter zal de dienstverlening 
kunnen zijn die verwacht wordt van het bestuur dat het dichtste bij de burger staat.  



Op langere termijn zullen de belastinggelden die de Overpeltenaren en de Neerpeltenaren dienen 
af te dragen aan de gemeente méér rendement opleveren.  Waardoor met elke euro meer zal 
gedaan kunnen worden.  Dat dit niet zo zal zijn in de eerste jaren is vanzelfsprekend, want eerst 
zal de fusie verder uitgewerkt en uitgerold moeten worden.  
Uit ons onderzoek blijkt wel dat erover gewaakt moet worden dat elk “gehucht” zijn eigenheid kan 
bewaren.  Daarom pleiten wij als N-VA dan ook voor de activering van “kleine dorpjes” in het 
fusiedorp.  Hierdoor zal het gemeenschapsgevoel versterken of minstens even hoog blijven als nu.  
We pleiten ook voor één centrale administratieve dienst, maar met een open loketfunctie, dicht bij 
elke burger. 
U merkt : we spreken ons als N-VA-fractie vandaag al duidelijk uit VOOR een fusie. 
Indien deze fusie goed wordt aangepakt, zal deze uitgevoerde bestuurlijke schaalvergroting ervoor 
zorgen dat we een sterkere en meer daadkrachtige regio kunnen zijn.  Zelfs meer dan nu het geval 
is.  Onze impact op zowel kleinere als grotere dossiers zullen van een groter gewicht zijn. 
 
Als N-VA willen we uitdrukkelijk aangeven dat we een voorstander zijn voor deze fusie. 
Maar wij willen absoluut ook inzetten op de communicatie en betrokkenheid met de burger. 
We hopen dan ook dat wij - deze keer - ACTIEF worden betrokken om SAMEN een communicatie- 
en participatietraject met alle Neerpeltenaren en Overpeltenaren te voeren.
Als dat niet zou kunnen, zijn we genoodzaakt een eigen communicatie- en participatietraject te 
gaan voeren, wat ons inziens geen goede zaak is voor : a) de mogelijke gedragenheid in dit 
fusiedossier b) de politieke perceptie door de inwoners van Neerpelt en Overpelt. 
 
Wij stemmen dus actief VOOR de principiële goedkeuring. 
En we willen dus een hele stap verder gaan.  We hopen op een bereidwillige toenadering vanuit de 
meerderheidspartijen.


