
De winter sloeg dit jaar vroeg toe. N-VA Overpelt
meent dat het stadsbestuur nood heeft aan een gron-
dig en transparant sneeuwactieplan. 

Ben Dreesen: “Ook Overpelt had af te rekenen met
gladde en ondergesneeuwde wegen. Ondanks de in-
spanningen van de gemeentelijke diensten, die ge-
weldig werk hebben verricht, ijvert N-VA Overpelt
voor een aangepast actieplan dat rekening houdt met
de steeds meer onvoorspelbare winters. Een gedetail-
leerd draaiboek moet rekening houden met de trajec-
ten die scholieren op weg naar school afleggen en ook met specifieke plaatsen zoals
bijvoorbeeld de ruimte rondom de kerk, waar ouderen zich veilig te voet moeten kunnen ver-
plaatsen. Ook moet het gemeentebestuur de mogelijkheid onderzoeken om in de toekomst
extra zout bij de leverancier te kunnen stockeren. In noodgevallen is het beter te voorkomen
dan te genezen!”

Wij zijn blij je het eerste afdelingsblad van N-VA Overpelt te kunnen voor-
stellen! In dit blad lees je meer over wat ons bezighoudt, aan welke punten de

N-VA in Overpelt wil werken en wie er in onze bestuursploeg zit.

Onze N-VA-afdeling werd in september opgericht door een aantal enthousiaste en
politiek geïnteresseerde mensen van Overpelt. Ik ben ervan overtuigd dat de N-VA
ook in Overpelt zin kan geven aan de lokale politiek. Via dit blad willen wij ons aan
je voorstellen.

In onze eerste editie staat de voorstelling van onze nieuwe afdeling centraal. In de
toekomst zal je steeds meer artikels terugvinden over de politieke actualiteit in Over-
pelt, met nu en dan een blik op de federale, Vlaamse of provinciale materies die Over-
pelt aanbelangen. 

Ik wil je ook uitnodigen om een kijkje te nemen op onze webstek. Via 
www.n-va.be/overpelt kom je meer te weten over N-VA Overpelt en haar bestuurs-
leden en zie je welke activiteiten we ondernemen. De webstek biedt je ook de moge-
lijkheid om met ons in contact te komen en eventuele vragen te stellen. Wij streven
er immers naar om een open dialoog te voeren met de inwoners van Overpelt. 

Op onze webstek vind je ook alle informatie terug over
hoe je kan aansluiten bij N-VA Overpelt en verneem je
alles over het lidmaatschap van onze partij. 

Veel leesplezier!
Ben Dreesen

Voorzitter  N-VA Overpelt
ben.dreesen@n-va.be

Als lid ontvang je tien keer per jaar
het Nieuw-Vlaams Magazine en
krijg je uitnodigingen voor bijeen-
komsten en ledencongressen. Lid
worden kan voor slechts 12,50 euro
per jaar. Ben je 30 jaar of jonger dan

betaal je slechts 5
euro. Bijleden slui-
ten zich aan voor
2,5 euro. 

Voor meer 
informatie 
of vragen, 
contacteer ons op: 

theo.vangeneugden@n-va.be  
of via onze webstek 
www.n-va.be/overpelt

Blijf op de hoogte
en word lid van 

de N-VA! 
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N-VA Overpelt steekt van wal!

V.U. Ben Dreesen
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3900 Overpelt
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Nationaal voorzitter Bart De Wever
en afdelingsvoorzitter Ben Dreesen,

en Kamerlid Siegfried Bracke en 
lokaal penningmeester Jee Gilles op

het N-VA-Nieuwjaarsfeest in 
Antwerpen op 22 januari.

Overpelt heeft nood aan actueel sneeuwplan



Theo Vangeneugden en Ben
Dreesen stonden mee aan de wieg

van N-VA Overpelt. Onze redactie had
een dubbelgesprek met de oprichters
van onze afdeling. 

Ben en Theo, stel jullie zelf eens kort
voor aan onze lezers.
Theo: “Ik ben een geboren en getogen
Overpeltenaar. Na mijn studies bij TIO in
Overpelt ben ik aan de slag gegaan in de in-
formatica-afdeling bij Philips in Eindhoven. In de
avonduren studeerde ik A1-bedrijfskunde aan het
toenmalige HIK in Geel. Ik ben nu technisch verant-
woordelijk voor de datacenters van Atos Origin in
Nederland. Daarnaast ben ik ook nog bestuurslid
van de Overpeltse zwemvereniging. Ik ben altijd al
politiek geïnteresseerd geweest. Ik nam in het ver-
leden drie keer deel aan gemeenteraadsverkiezin-
gen voor de gemeentelijke lijst Actief en OVP. Van
1982 tot 1994 zetelde ik als OCMW-raadslid.”

Ben: “Alhoewel ik van Bocholt afkomstig ben, woon
ik al sinds 1974 in Overpelt. Ik ben onderwijzer van
opleiding maar begon in 1969 al te werken bij Philips
op de informatica-afdeling. Dankzij heel wat bij-
scholing werkte ik de laatste twintig jaar als Human
Resource Manager bij verschillende Philipsvestigin-
gen in Nederland. Als jonge gast van 16 was ik al
actief lid van de Volksunie. Ik was verschillende
jaren voorzitter van de gemeentelijke lijst Actief en
gedurende zes jaar OCMW-raadslid. Momenteel ben
ik ook bestuurslid van het Davidsfonds.”

Wat heeft jullie gemotiveerd om in Overpelt een 
N-VA-afdeling op te richten? 
Ben:  “Een sterke N-VA moet op elk politiek niveau
vertegenwoordigd zijn om optimaal haar invloed te
kunnen aanwenden. Het N-VA- programma beperkt
zich niet alleen tot communautaire materies. Ook op
vlak van milieu, veiligheid, ouderenbeleid, ge-
zondheidszorg, efficiënt en eerlijk bestuur, urba-
nisatie, asiel en migratie kan op lokaal niveau een
klemtoon gelegd worden. Wil je dat realiseren, dan
moet je de nationale programmapunten vertalen
naar acties in eigen dorp.”

Theo:  “Een politieke partij moet bovendien voeling
hebben met wat er leeft bij de mensen. Zij geven ten-
slotte aan welke verbeteringen in Overpelt wenselijk
zijn. Daarom vinden wij dat de N-VA een aan-
spreekpunt moet zijn in onze gemeente. Het ge-
meentelijk niveau staat immers het dichtst bij de
bevolking.  Signalen die wij ontvangen van onze

dorpsgenoten kunnen zo aangekaart worden op de
hogere politieke niveaus waarvan de N-VA deel uit-
maakt.”

Welke meerwaarde kan een N-VA-afdeling bieden
in Overpelt?
Theo: “Bij de laatste verkiezingen behaalde de N-VA
in ons kanton ongeveer 30 % van de stemmen. Het is
dus duidelijk dat veel Overpeltenaren voeling heb-
ben met ons partijprogramma. In zekere zin willen
wij deze kiezers in Overpelt een ‘thuis’ bieden. De
traditionele partijen doen hier wel hun best, maar
ook hun prioriteiten vertrekken vanuit het pro-
gramma en de ideologie van de moederpartij. Niet
iedereen is het daar steeds mee eens. Zo leggen zij
andere klemtonen dan wij dat zullen doen.”

Ben: “Gemeenten hebben een eigen karakter, dyna-
miek en cultuur. Het is gezond dat er af en toe een
nieuwe wind door Overpelt waait. Om te voorko-
men dat de meerderheid in Overpelt te lang onge-
wijzigd blijft, is er nood aan een gezond
tegengewicht. Vanuit democratisch standpunt bete-
kent de komst van N-VA Overpelt dus een verrij-
king.”

Hoe zien jullie de toekomst van de gemeentepoli-
tiek in Overpelt ? 
Ben: “Besturen op gemeentelijk niveau wordt steeds
belangrijker. Door herverdeling van taken en verant-
woordelijkheden zal de staatsstructuur er anders uit-
zien. Kortom, wat op gemeentelijk vlak kan
gebeuren, moet naar dat niveau verschuiven. Ook 
N-VA Overpelt is voorstander van meer bevoegdhe-
den voor de gemeenten.”

Theo: “Ik geloof rotsvast in onze bestuursploeg en
merk dat er belangstelling is voor onze afdeling. De
energie die we in de uitbouw van N-VA Overpelt
stoppen zal niet verloren gaan. Wij hebben deze af-
deling opgestart vanuit idealisme en interesse,
maar ook omdat we het graag doen. We hebben er
alle vertrouwen in dat het zal lukken!”

Leden in de kijker 
Onze redactie had een gesprek met

Ben Dreesen (links) 
en Theo Vangeneugden (rechts).

Theo Vangeneugden
(54)

Gehuwd met MadeleineVader van Tom en RobWerkt voor Atos Origin

Ben Dreesen (62)

Gehuwd met Joke

Vader van Rozemarijn 

en Rein

Grootvader van Lore, 

Tijl en Sarah

Gepensioneerd



N-VA-Kamerlid Peter Luykx 
wil duidelijkheid over IJzeren Rijn

Het IJzeren Rijn-dossier staat terug hoog op de
agenda. Maar de uitlatingen in de Duitse pers oogsten
twijfel over het lot van de goederenlijn. 

Peter Luykx: “Er heerst te veel onduidelijkheid over het
lot van de IJzeren Rijn, ook al ontkent men de bericht-
geving dat Duitsland het project voor 20 jaar in de koel-
kast wil zetten. Ons land moet Duitsland en Nederland
op hun verantwoordelijkheid wijzen. De IJzeren Rijn is
te belangrijk voor de ontwikkeling van de Antwerpse
haven en voor de ontsluiting van Noord-Limburg.
Onze regio beschikt over een grote industriezone en
moet de vruchten kunnen plukken van een uitgebreid
logistiek netwerk.” 

LEEFBAAR EN VEILIG
Het project mag echter niet alleen rekening houden met
de economische belangen. Ook de leefbaarheid en vei-
ligheid van de omwonenden zijn van groot belang.
Peter Luykx vraagt daarom verduidelijking van pre-
mier Leterme: “Ik verwacht een initiatief van ons land
waarbij Duitsland en Nederland samengebracht wor-
den. Uit trilateraal overleg moet blijken welke agenda
onze buurlanden de komende jaren willen volgen. Er
moet een gecoördineerde aanpak van het dossier
komen, want iedereen spreekt met iedereen, en teveel

gesprekspartners verlaagt de slagkracht waarmee ons
land aan de onderhandelingstafel stapt. Het IJzeren
Rijn-dossier loopt nu over te veel sporen. Die moeten
samengebracht worden in één rangeerstation met één
minister als stationschef voor ons land.”

WIE IS PETER LUYKX?
N-VA-Kamerlid Peter Luykx 
begeleidde ons bij de oprichting
van N-VA Overpelt. 
n Peter is 46, gehuwd met 
Jocelijn De Roo en vader van 
zes kinderen.

n Als bedrijfsleider van een 
stevige KMO vervoegde hij de N-VA in 2003. 
n Sinds 2007 is hij Kamerlid in het federaal 
parlement. 
n Als ondernemend politicus zetelt hij in de
commissies Bedrijfsleven en Buitenlandse Zaken. 
n In zijn thuisstad Lommel zetelt Peter als 
fractieleider van N-VA Lommel in de gemeenteraad.
n Zijn favoriete uitspraak is “Een dag telt 96
kwartieren, deze wil ik zo nuttig mogelijk 
benutten”!

De bestuursploeg van N-VA Overpelt

De IJzeren Rijn is erg belangrijk
voor de ontsluiting van Noord-

Limburg.

Bezoek N-VA 
Overpelt onlinewww.n-va.be/overpelt

N-VA OVERPELT ZET 2011 IN

Op vrijdag 14 januari waren we 
aanwezig op de druk bijgewoonde

nieuwjaarsreceptie van N-VA 
Limburg in Maasmechelen. 

Op de foto: Ben Dreesen, 
Peter Luykx en Frieda Brepoels

Van links naar rechts: Herman Rens - redacteur, 
Theo Vangeneugden - secretaris, Jef Donckers - ondervoorzitter, 

Ben Dreesen - voorzitter, Jee Gilles - penningmeester 



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


