
De Feestdag van Vlaanderen  
valt sinds 1973 op 11 juli.  
Vlaanderen heeft die dag  
gekozen om te herdenken 
dat op 11 juli 1302 het Franse  
leger werd verslagen door een 
Vlaams leger van hoofdzakelijk  
ambachtslieden en boeren. Deze 
veldslag is de geschiedenis  
ingegaan als de Guldensporen-
slag, naar de vele gulden sporen 
die na de slag teruggevonden 
werden op de Groeningekouter te  
Kortrijk. 

Vlaanderen is fier op haar  feest-
dag: talrijke manifestaties gaan 
die dag door. Verenigingen 
die in de periode buurtfeesten  
of activiteiten organiseren,  
kunnen zelfs een subsidie aan-
vragen bij de Vlaamse over-
heid.

Als Vlaams-nationalisten kun-
nen we die dag niet zomaar 
laten voorbijgaan. U zal N-VA 
Overpelt op die dag zeker zien 
en horen.

Wie een Vlaamse vlag wil, kan 
8 euro storten op ons rekening-
nummer 735-0280537-01 met 
vermelding van naam, adres en 
telefoonnummer.

Input van verenigingen versterkt N-VA-programma
Beste mensen van Overpelt,

De verkiezingen naderen met rasse schreden.  
Verenigingen allerhande zoeken contact om aandacht 
te vragen voor doelgroepen waarvoor ze zich willen  
inzetten. 

Armoedebestrijding

Zo is er de vzw RIMO Limburg. Zij ondersteunen  
mensen die uitgesloten worden van het recht op een  
behoorlijk leven. De onafhankelijke en pluralistische  
organisatie steunt, verspreid over heel Limburg, een  
dertigtal projecten. Hun focus ligt daarbij op de thema’s leefbaarheid, armoede en wonen. 
Zij stellen een twaalftal werken voor om de armoede te bestrijden. Een lijvig rapport werd 
aan N-VA Overpelt overhandigd.

Ondernemerschap aanmoedigen

UNIZO Overpelt, de unie voor zelfstandige ondernemers, nodigde ons uit om haar  
bekommernissen te uiten met betrekking tot zaken die de groei en bloei van bedrijven  
belemmeren. Een instructief rapport gaf de pijnpunten aan en duidde aan welke rol de  
gemeente kan spelen om die te verhelpen.

Ouderenzorg

Deze maand stelde OKRA haar beleidsplan voor. OKRA is de grootste ouderenbeweging  
van Vlaanderen. Ook in Overpelt hebben ze een afdeling. OKRA wil zoveel mogelijk  
gepensioneerden kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale en culturele  
activiteiten die bijdragen tot hun persoonlijke ontplooiing en hun deelname aan het  
maatschappelijke leven. Na een klein hikje in de communicatie werd ons ook dat rapport  
overhandigd. 

Voor het ter perse gaan van dit blad kregen wij nog uitnodigingen van de Gehandicapten- 
adviesraad en de Gemeentelijke Derde Wereldraad. Wij zijn blij met al die input van  
verenigingen die dagelijks uit idealisme op een professionele wijze zorg dragen voor doel-
groepen en hun zorgen. Wij zullen bij de verdere invulling van ons programma dankbaar 
gebruik maken van hun adviezen.

Onze lijstvorming is in volle gang. Nog steeds zijn wij op zoek 
naar politiek geëngageerde mensen om onze enthousiaste groep te  
vervoegen. Via  onze webstek kunnen jullie ons contacteren. De kracht 
van verandering begint in Overpelt.

Ben Dreesen
Voorzitter NV-A Overpelt

De N-VA luistert naar de wensen van alle 
doelgroepen en houdt daar rekening mee 
in haar beleidsprogramma.

V.U. Ben Dreesen
Jeneverbeslaan 19
3900 Overpelt
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Tamara Monten (30)
Verpleegkundige bij 
MS- en revalidatie-
centrum
Ongehuwd
Woont in Overpelt 
Fabriek

Kent u deze N-VA-kandidaten al?
“Ik vraag meer aandacht voor oudere mensen en steun 
aan gezinnen. De  verkeersveiligheid moet beter.”

Als moeder van schoolgaande kinderen maak ik me  
zorgen over de verkeersveiligheid van en naar school. 
Met name het vrachtvervoer rond het industrieterrein is 
een probleem. Oudere hulpbehoevende mensen moeten  
voldoende steun krijgen. Gezinnen hebben het soms  
moeilijk en verdienen meer aandacht.

Chantal Geerts (40)
Winkelbediende
Gehuwd met Francis  
Wilms, moeder 
van Bjorn, Jordy en 
Branko
Woont in Overpelt 
Fabriek

Lijsttrekker Corrie Gielen: 
een man met een missie

Corrie Gielen trekt op 14 oktober de N-VA-lijst in Overpelt. Hij is een ondernemer 
die op zijn 32ste een eigen bedrijf oprichtte van industriële reinigingsproducten.  

Dit bedrijf groeide uit  tot een multinational die produceert in Lommel en Zuid-Afrika en  
verkoopkanalen heeft in Noord- en Zuid-Amerika en Rusland. Corries probiotische  
producten zijn volgens hem dé oplossing voor onder meer de ziekenhuisbacterie. Ze 
werden ontwikkeld op basis van zijn christelijke levensfilosofie, waarbij  alles in de natuur 
in balans moet zijn. 

Als volksmens wil Corrie mensen verbinden door zijn talenten en succes te delen en in te zetten voor de Overpeltse  
gemeenschap. Zo was hij voorzitter van Overpelt Fabriek tijdens de bloeiperiode van de voetbalclub. Momenteel zet hij zich 
in voor de jeugdwerking als sponsor omdat hij sport als middel ziet voor de ontwikkeling van onze jeugd, onze toekomst.

Corrie heeft als levensfilosofie dat dingen moeten evolueren. De kracht van verandering is voor hem geen loze spreuk: hij 
wil Overpelt veranderen ten goede. Door zijn talenten als bestuurder dienstbaar te stellen, wil Corrie Overpelt uitbouwen tot 
een gemeente waar het goed leven is voor jong en oud.

Corrie in het kort: ondernemer, bestuurder, selfmade man, creatief, luidruchtig, trots, godsvruchtig, vasthoudend en
betrokken. Een man met een missie en het hart op de goede plaats.

Tamara Monten wil betaalbare zorg, dicht bij huis

N-VA Overpelt in beeld

N-VA Overpelt deelde wafels uit in het centrum en op de kermissen van Holheide en Fabriek.

Ik wil ervoor ijveren dat zorg betaalbaar blijft. Dat moet  
kunnen in Overpelt. Daarnaast vind ik het belangrijk 

dat zorgverleners competente en enthousiaste mensen zijn. 
Dit enthousiasme draag ik zelf ook mee en kon ik goed  
gebruiken tijdens mijn 7 jaren als leidster van de Chiro in 
Overpelt centrum. Gedurende 17 jaar ben ik betrokken  
geweest bij de jeugdbeweging. Hier hielp ik jongeren mee 
opvoeden tot zorgzame burgers.



Bianca Maas: uw stem in de provincie
Op 14 oktober stemmen we ook voor de provincie. Bianca Maas is lijsttrekker van de N-VA 
in het kanton Neerpelt. Zij wil zes jaar als N-VA-afgevaardigde uw belangen verdedigen in 
Limburg.

“Het wordt tijd dat ook in de provincie Limburg gewerkt wordt aan wat u belangrijk vindt”, zegt 
Bianca. “Ik wil gaan voor echte inspraak zodat met uw stem rekening gehouden wordt. Gedaan 
met achterkamertjes-politiek. Via eerlijke gesprekken wil ik beslissingen aansturen, die gebaseerd 
zijn op visie. Dit alles uiteraard onderbouwd door gesprekken met de lokale gemeenschap, de 
Vlaamse Limburger waar het allemaal om draait. Want politiek moet er in de eerste plaats zijn 
voor de burger. Nu is hét moment om de verandering in te zetten.”

Bianca Maas (34)
Leerkracht secundair 
onderwijs
Geeft dans- en 
sportlessen
Gehuwd met Bart 
Schepens     

Ook uw ideeën en opmerkingen neem ik graag mee naar het politieke werkveld. Aarzel dus  
niet om me te contacteren: Bianca Maas, Magdaleentjeshof 1, 3900 Overpelt – 0473 59 60 99 -  
bianca.maas@n-va.be.

Transparantie als leidraad in Gecoro
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke  
Ordening (Gecoro) adviseert het college of de  

gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de  
gemeente. Op die manier kunnen nog beter overwogen 
beslissingen worden genomen. De Gecoro wordt onder 
meer geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk  
ruimtelijk structuurplan en van de ruimtelijke uit- 
voeringsplannen. 

In Overpelt moeten minstens 4 verschillende  
maatschappelijke geledingen (zelfstandigen, landbouw-
ers, werknemers, verenigingen,…) opgeroepen worden 
om vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de 
Gecoro. Op de vergaderingen die voorafgaan aan de  
stemming zijn ook de politieke fracties uitgenodigd. 

Hoe werkt een Gecoro?

De Gecoro komt samen om adviezen te formuleren rond  
structuur- of uitvoeringsplannen. Experten doen een 
uiteen-zetting, men wisselt van gedachten en dan is er een 
stemming. Die leidt tot een advies dat wordt overgemaakt 
aan het schepencollege.

Het advies van de Gecoro is noodzakelijk maar moet niet  
gevolgd worden. Hoe het gemeentebestuur beslist, hangt 
vaak af van de politieke opportuniteiten die zich voor-
doen. Het advies is dus in bepaalde (lees: in de meeste) 
gevallen slechts een blaadje papier om te voldoen aan de 
wettelijke procedure.

Dit komt het bestuur natuurlijk goed uit. Een negatief 
advies kan men negeren door te stellen dat het ‘slechts’ 
een advies is. Bij een positief advies verwijst het college 
dan weer al te graag naar het maatschappelijke draag- 
vlak van de Gecoro. Een typisch voorbeeld van het ‘gebrek 
aan macht’ komt regelmatig voor, wanneer beslissingen  
politiek worden doorgeduwd, tegen het negatief advies 
van de adviesraad in.

Gecoro geeft burgers stem in beleid

Anderzijds kan deze commissie bij stedenbouwkundige 
ontwikkelingen de stem vertolken van de inwoners, in al 
zijn maatschappelijke geledingen. Het is aan het schepen-
college om hier op de juiste manier mee om te gaan. De 
kunst bestaat erin om met doorslaggevende argumenten  
de raadsleden te overtuigen. Het is echter niet altijd  
gemakkelijk in te gaan tegen door politiek onderbouwde 
opportuniteiten, waarbij het gezond verstand en de lange-
termijnvisie soms zoek zijn.

Inspraakprocedures worden bijvoorbeeld niet altijd  
ernstig genomen, zeker niet als de opmerkingen ingaan  
tegen een enge, partijpolitiek visie. Daarom is het 
noodzakelijk om met de nodige dossierkennis én met  
kennis van de achterliggende beweegredenen, beslissingen  
te nemen in het belang van de gemeenschap.

Transparantie is daarbij het toverwoord. Het toeval wil 
dat N-VA Overpelt dit hoog in het vaandel draagt.

Met zijn 83 jaar is Wilfried De Metsenaere het oudste lid van de afdeling  
N-VA Overpelt. Wilfried komt van Denderleeuw waar hij jarenlang 

schepen, gemeenteraadslid en OCMW-raadslid  was voor de VU. Wij zijn 
blij nog van zijn ervaring gebruik te kunnen maken.



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

nn  DE HEER nn  MEVROUW

NAAM:                                 VOORNAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-MAIL: 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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Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA 

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar. 

De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Dexia: 
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Philippe Muyters
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting

Energieprijzen: 
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers.  Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”Siegfried Bracke

N-VA-Kamerlid

Asiel: 
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”

“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar  het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoor-
stelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.” Sarah Smeyers

N-VA-Kamerlid

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint 
in uw stad of gemeente”
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