
Wat doet het gemeentebestuur  eigenlijk met de centen van de Overpeltenaren?
En wat is er al gerealiseerd van het beleidsplan van deze legislatuur? Als u zich

geregeld deze vragen stelt, dan bent u niet de enige. Ook N-VA Overpelt wil weten
hoe het politieke spel in onze gemeenteraad gespeeld wordt. Daarom tekenen wij
vanaf nu elke maand present. Op 31 maart waren onze eerste indrukken alvast wei-
nig positief.

STRAFSTUDIE
Enkele zaken vielen ons meteen op:

n Veel ruimte voor inhoud is er niet. Vooral infrastructuur en benoemingen komen
aan bod.

n De meeste schepenen en raadsleden zitten er maar voor spek en bonen bij. Hun
bijdrage beperkt zich doorgaans tot het opsteken van de hand bij stemmingen. 

n De zitting was erg snel voorbij. Om 20.45 uur was de klus al geklaard!

Het verdict van N-VA Overpelt is duidelijk: waren de raadsleden leerlingen in het
middelbaar onderwijs, dan verdienden ze allemaal enkele uren strafstudie. Drie van
hen voor het gebrek aan een respectvolle houding en de overige twintig voor hun
passieve gedrag.

GEMEENTERAAD ALS SPIL VAN HET BELEID
Gelukkig bevat het nieuwe witboek over de interne staatshervorming van N-VA-
minister Geert Bourgeois goede voorstellen om weer dynamiek in de gemeenteraad
te brengen. Enkele krachtlijnen zijn:

n De gemeenteraad moet opnieuw de spil van het lokale beleid worden en wordt
liefst niet voorgezeten door burgemeester of schepenen.

n Vanaf 2013 zit de OCMW-voorzitter verplicht in het college als schepen van soci-
ale zaken

n De jaarlijkse sectorale plannen (cultuur, sport, jeugd, …) worden vervangen door
één strategisch meerjarenplan.

Als N-VA Overpelt bij de verkiezingen van 2012 raadsleden mag leveren, zullen wij
er op toezien dat deze aanbevelingen geen dode letter blijven in onze gemeente. 
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N-VA houdt vinger 
aan de pols van de gemeenteraad

V.U. Ben Dreesen
Jeneverbeslaan 19
3900 Overpelt

Jan Jambon komt
naar Overpelt!
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Vrijdag 3 juni 2011 20 uur
’t Pelterke - Jeugdlaan 4 
Overpelt

N-VA Overpelt heeft een grote vis
kunnen strikken voor zijn ope-
ningsactiviteit. Op vrijdag 3 juni zal
namelijk Jan Jambon een voor-
dracht geven in onze gemeente. Het
Kamerlid zal ingaan op de politieke
actualiteit en de stand van zaken
omtrent de regeringsvorming. 

Naast de kans om een praatje te
slaan met een prominent N-VA-
boegbeeld, bieden wij u bovendien
een drankje en een hapje aan. U
merkt het: deze avond wilt u vooral
niet missen! 



Een tijdje geleden woedde in het Vlaams Parle-
ment een debat over zogenaamde ‘witte’ en

‘zwarte’ scholen. U denkt misschien dat dit vooral
een problematiek is die grote steden, met veel al-
lochtone leerlingen, aanbelangt. Maar het beleid
rond gelijke onderwijskansen (GOK) werkt ook
door in gemeenten als Overpelt. Onze lokale 
N-VA-afdeling vindt dan ook dat Vlaamse Parle-
mentsleden die het GOK-beleid willen afschaffen
het kind met het badwater dreigen weg te gooien.

Misschien moeten we eerst even de twee grote lui-
ken van het GOK-beleid schetsen. Enerzijds is er het
inschrijvingsbeleid. Dit laat scholen toe om voorrang
te verlenen aan niet alleen allochtone leerlingen,
maar ook bijvoorbeeld aan kinderen uit eenzelfde
gezin. Dit luik, zo blijkt, slaagt er voorlopig niet in
het verschijnsel van de ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen te
doorbreken.

Het tweede luik van het GOK-decreet bepaalt hoe-
veel extra lesuren een school krijgt. En dat hangt 

zeker niet alleen af van de populatie allochtonen, 
zoals bovenstaande post-it aantoont. De scholen
moeten deze extra lesuren trouwens gebruiken om
àlle leerlingen te helpen.

In Overpelt gebruikt men de middelen, net zoals in
de meeste scholen in Vlaanderen, om te werken rond
‘schooltaal’. Het blijkt immers dat leerlingen niet zo-
zeer een leerachterstand oplopen omdat ze niet slim
genoeg zijn, maar omdat ze van thuis uit een 'talige'
achterstand hebben. Ook als ouders geen tijd maken
om te vertellen of voor te lezen, levert dat schoolse
achterstand op. 

Maar krijgen de scholen in Overpelt wel genoeg extra
lesuren om in te zetten op ‘schooltaal’? De N-VA
vroeg het even na. Mater Dei krijgt 15 lesuren via het
GOK-decreet. Dat is het equivalent van een halve
leerkracht. Het TIO kan beschikken over 43 lesuren,
wat neerkomt op twee extra leerkrachten. Gelijke on-
derwijskansen zijn dus geen evidentie, als je bedenkt
dat deze middelen moeten volstaan om àlle leerlin-
gen te bedienen.

N-VA Overpelt pleit dan ook voor een transparant
omkaderingssysyteem dat rekening houdt met de
reële noden van de scholen. Zo kunnen we elke leer-
ling, ongeacht zijn of haar afkomst, gelijke onder-
wijskansen bieden.

Op 11 juli 2011 vieren we zoals ieder jaar de Vlaamse feestdag. Een betere ge-
legenheid om de Vlaamse Leeuw uit te hangen kan N-VA Overpelt zich nau-
welijks voorstellen. Daarom richten we een warme oproep naar alle inwoners
om de Vlaamse vlag op 11 juli een prominente plek aan de woning te geven. 
Heeft u nog geen vlag in huis? Geen probleem: uw lokale N-VA-afdeling schiet
u ter hulp. Voor 6 € kan u bij ons een Vlaamse vlag bestellen. U heeft de keuze
uit de mast- en een raamversie. Beide zijn 1,50 bij 1,15 meter groot. Bestellen
kan door 6 € te storten op rekeningnummer 735-0280537-01 van N-VA Over-
pelt, met opgave van naam en adres.

Gelijke onderwijskansen 

voor Overpeltse leerlingen

Hang de Vlaamse Leeuw uit 

op 11 juli!

Scholen krijgen extra lesuren op basisvan volgende indicatoren:• Het gezin ontvangt één of meerderestudietoelage(n)• De leerling is opgenomen buiten ge-zinsverband• Ouders behoren tot de trekkende be-
volking (schippers, kermiskramers, e.d.)

• De moeder heeft geen diploma secundair onderwijs• De gezinstaal is niet het Nederlands



Jubilarissen willen hun politieke ervaring 
delen met jongere generatie

Op een zonnige lentedag in de Stuifzandstraat zette
de N-VA Jef Donckers en Jee Gilles in de bloemetjes.
Deze twee bestuursleden van N-VA Overpelt vierden
hun 45-jarig huwelijksjubileum. Het werd een na-
middag waarin niet alleen de relatie tussen Jef en Jee
aan bod kwam, maar ook hun jarenlange engagement
voor Vlaanderen en Overpelt. 

Hoe voelt het om 45 jaar getrouwd te zijn?
Jef: “Prima! We hebben gezamenlijk onze vier kinderen
opgevoed, ik als leraar aan het TIO en Jee als thuiswer-
kende moeder. Ook nu doen we nog bijna alles samen,
zelfs onze hobby's. Jee is bijvoorbeeld kapitein van mijn
interclubploeg tennis. Als ik ga spelen, moet Jee dus
mee. Samen uit, samen thuis.”
Jee: “Mijn grote passie is muziek. Ik ben actief bij het ge-
mengd koor Concinite van Overpelt en bij Arti Vocali,
het koor van de Antwerpse Zoo. Kooruitstappen en 
-feesten (en de wekelijkse après-zang in de sporthal)
doe ik samen met Jef. Ook op politiek vlak zijn wij altijd
twee handen op een buik geweest. Mijn actieve deel-
name aan de politiek in Overpelt is trouwens dankzij
Jef ontstaan.”

Jullie zijn beide ook Vlaamsgezind?
Jee: “Absoluut! In onze familie werd er veel over de ver-
houding tussen Vlamingen en Walen gesproken. Mijn
Waalse bompa vond het bijvoorbeeld een schande dat
Vlaamse kinderen in het college in het Frans les kregen.
Hij had als eerste bekommernis het Ne-
derlands machtig te worden. Zo kon hij
aan het sociale en culturele leven in Geel
deelnemen. Het Vlaamse gedachtegoed
dat ik als jong meisje reeds kreeg ingele-
peld, ben ik altijd trouw gebleven.”
Jef: “Bij ons thuis werd er minder over po-
litiek gesproken maar bij verkiezingen
werd er altijd ‘Vlaams’ gestemd. Ik was
minder actief in het Vlaamse verenigings-
leven dan Jee, maar heb mijn Vlaamse
overtuiging wel altijd gekoesterd.”

Jullie werden pas later politiek actief?
Jef en Jee: “Toen we drie jaar na ons huwelijk naar Over-
pelt verhuisden, sprak de voorzitter van de plaatselijke
Volksunie ons aan. Jee kwam driemaal op voor de ge-
meenteraadsverkiezingen. Sommige goede kennissen
negeerden ons plots wel omwille van ons politieke en-
gagement. Terwijl het voor ons nooit uitmaakte uit
welke politieke hoek een idee kwam. Zolang het maar
een goed idee was.”

Nu begint een nieuw politiek hoofdstuk in jullie
leven. Jef is ondervoorzitter van N-VA Overpelt, 
Jee is penningmeester.
Jef en Jee: “Na het uiteenvallen van de Volkunie voel-
den wij ons partijloos. We waren vooral niet gelukkig
dat onze partij Aktief in Overpelt de overstap maakte
naar het Vlaams Blok. Vorig jaar zocht Ben Dreesen, de
huidige voorzitter van N-VA Overpelt, ons op. Hij wou
samen met ons een lokale afdeling op poten zetten. En
wij zagen het wel zitten om onze ervaring ter beschik-
king te stellen van een opstartende afdeling.”

Waarom heeft Overpelt een N-VA afdeling nodig?
Jef en Jee: “Ten eerste is het een democratische nood-
zaak dat de grootste partij van Vlaanderen een lokale
verankering heeft. Zo kunnen ook de ideeën en noden
van Overpelt doorstromen op nationaal vlak. Ten
tweede ontbrak in Overpelt altijd al een volwaardig 
politieke alternatief voor de gevestigde orde. Wij zijn
ervan overtuigd dat de N-VA-afdeling in Overpelt het
positieve antwoord is op de lokale noden.”

Jef en Jee richten ter afsluiting
een warme oproep naar alle
jongeren met interesse voor
de N-VA: “Neem gerust con-
tact met ons op! Niet alleen
als je direct actief wilt zijn,
maar ook als je gewoon van
gedachten wilt wisselen
over de politiek.”

Jef en Jee blijven zich ook de komende
jaren engageren voor Overpelt.

Heb je interesse in de N-VA?
Contacteer ons dan!

theo.vangeneugden@n-va.be
overpelt@n-va.be

Jef Donckers en Jee Gilles 
klinken op hun huwelijksverjaardag 

met de redacteur van dit blad, Herman Rens.



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.  
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Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf

volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,

onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken

van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten

in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-

ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 

bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie

steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


