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zondag 14 februari 2016
’t Pelterke
10 uur -13.30 uur

N-VA Overpelt heet jullie van harte 
welkom op haar jaarlijkse Valen-
tijnsbrunch. Kom in goed gezelschap 
proeven van onze heerlijke, uitge-
breide brunch met warme en koude 
gerechten, lekkere desserten, een 
glaasje cava en nog meer lekkers. 

Volwassenen: 12 euro – Kinderen 
jonger dan 12 jaar: 8 euro

Inschrijven en betalen kan via onze 
mandatarissen (zie binnen) of stor-
ten op BE43 7350 2805 3701 met 
vermelding van achternaam, voor-
naam, adres en aantal personen. 

VALENTIJNSBRUNCH

Het gemeentebestuur werkt naar 
eigen zeggen naarstig aan oplossin-
gen om de capaciteit van de kin-
deropvang te verbeteren. Zo is ons 
althans beloofd. Men lanceert ook 
een aantal projecten rond het on-
derwerp ‘brede school’. Toch heeft 
de N-VA nog enkele pertinente 
opmerkingen.

Kinderopvang in Overpelt  
blijft op agenda

N-VA-raadslid Ilse Verhoeven werd 
geconfronteerd met een aantal extra 
frustraties van ouders die gebruik 
maken van de kinderopvang. Hoog 
tijd om nog eens een paar vragen te 
stellen aan ons gemeentebestuur. Want 
extra frustraties bij ouders, die al stress 
hebben door die overvolle opvang, dat 
moet vermeden worden.

Zo werd de inschrijvingsdatum voor 
november en december niet goed 
gecommuniceerd. Niet alle ouders 
ontvingen de e-mail waarin stond 
wanneer de inschrijvingen open ge-
steld zouden worden en vond men het 
moment van inschrijven (donderdag 
voormiddag om 9 uur, als vele ouders 

moeten werken) bijzonder slecht geko-
zen.

De N-VA stelde op de gemeenteraad 
verschillende vragen naar concrete 
oplossingen. De antwoorden van 
het gemeentebestuur laten wij u nog 
weten.

Maar we laten ze 
niet los en dwingen 
de meerderheids-
partijen via een 
positieve en alerte 
oppostie veran-
deringen door te 
voeren in het Over-
peltse beleid.

Ilse Verhoeven

N-VA OVERPELT WENST 
U HET ALLERBESTE VOOR 
HET NIEUWE JAAR!
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Bianca Maas (provincieraadslid) buist gedeputeerde Peuskens 
voor zijn onderwijsbeleid.

In dossiers die rechtstreeks de Overpeltenaar raken, laat het huidige be-
stuur (CD&V, sp.a en GROEN!) steeds weer steken vallen. Zie ook het het 
artikel over kinderopvang vooraan dit blad.  Het bestuur spreekt over het 
belang van inspraak van de burger, maar geeft pas gehoor als het hele dos-
sier al beslist is.  

Dit is schijndemocratie. Dit is Overpelt onwaardig!  
We zullen deze vorm van beleid blijven aanklagen.

N-VA Overpelt lanceert 
regelmatig nieuwe ideeën 
en voorstellen in de ge-
meenteraad.

Tot op vandaag werden 
die standaard door de 
meerderheid weggestemd. 
Na verschillende pogin-
gen om via de gemeente-
raad goede voorstellen te 
brengen voor de Over-
peltenaar en zo Overpelt 
beter te maken, blijkt dat 
de volhouder inderdaad 
wint.

In samenwerking met 
jong-N-VA Noord-Lim-
burg, heeft onze fractie 
voorgesteld om van 
Overpelt een Blue Assist 
gemeente te maken. Dit 
voorstel werd met unani-
miteit goedgekeurd. We 
zijn hier blij om, want we 
willen zoals steeds positief 

en actief kritisch meewer-
ken aan een goed beleid in 
Overpelt.

We hopen dat met deze 
positieve stap een ken-
tering is ingezet bij het 
huidige gemeentebestuur. 
Wij brengen verandering, 
zelfs vanuit de oppositie. 

WAT IS BLUEASSIST?
Het BlueAssist-icoon is 
een internationaal erkend 

icoon dat een houvast 
biedt aan mensen die het 
moeilijk hebben om een 
eenvoudige vraag te stel-
len aan een medeburger. 
Denk hierbij maar aan 
mensen met een verstan-
delijke beperking, begin-
nende dementie of een 
taalbarrière. Zij kunnen 
met behulp van BlueAs-
sist, een eenvoudig hulp-
middel, beroep doen op de 
goede burgerzin. Op dit 

ogenblik bestaan er drie 
BlueAssist-instrumenten 
(BlueAssist-Kaartjes, 
BlueAssist-app en BlueAs-
sist op Cloudina).

De gemeente Overpelt wil 
nu het initiatief nemen om 
de verdere uitrol te doen 
van de BlueAssist opzet. 
Er zullen stappen gezet 
worden naar de verschil-
lende zorginstellingen om 
het gebruik van BlueAssist 
uit te leggen en te promo-
ten bij zorgverleners en 
mantelzorgers als bij de 
doelgroep van de BlueAs-
sist, de hulpbehoevenden. 
Ook zal er (hopelijk) een 
duidelijke communicatie 
gebeuren naar de Over-
peltenaar.

De N-VA zet zich in voor verkeersveiligheid en zeker voor de zwakke weg-
gebruiker. Wij voerden al eerder actie op de Ringlaan om de onveiligheid 
daar aan te kaarten. Binnen de werkgroep Verkeer blijft onze fractieleider 
Bart Schepens zich inzetten voor veilige oversteekplaatsen voor de zwakke 
weggebruiker. 

De werkgroep (waarin zowel meerderheid als oppositie vertegenwoordigd 
zijn) heeft nu aangegeven te willen zorgen voor een veilige oversteekplaats 
voor zowel voetgangers als fietsers op de Ringlaan. We blijven dit engage-
ment verder opvolgen voor jullie.

De CD&V-burgemeester speelt politieke spelletjes met de toekomst van onze 
Overpeltse jeugd. 

Ons voorstel om – op aangeven van de minister van Onderwijs – extra 
aandacht te geven aan het Limburgse onderwijs (dus ook in Overpelt), wordt 
vakkundig door de burgemeester van tafel geveegd onder het motto: “Ik 
vind het een erg goed voorstel, maar we doen dit al allemaal”. Dat zijn 
zijnletterlijke woorden. Verschillende vzw’s en organisaties kunnen ook een 
project indienen in het kader van het begeleiden van anderstalige jongeren. 
De provincie geeft hier 24 000 euro subsidie per project voor.Ook dit laat de burgemeester schieten. 

Wij roepen hierbij de Overpeltse verenigingen op om, als zij ideeën hebben of een project hiervoor willen lan-
ceren, contact op te nemen met N-VA-provincieraadslid Bianca Maas (bianca.maas@n-va.be). Wij willen niet 
spelen met de toekomst van onze jeugd!

Communicatie

Verkeersveiligheid

De jeugd, onze toekomst

Wij vinden: 
NIET GESLAAGD

Wat vindt u? : 

…………….....................………….

Wij vinden: 
VOORLOPIG   
GESLAAGD

Wat vindt u? : 

…………….....................………….

Wij vinden: 
NIET GESLAAGD

Wat vindt u? : 

…………….....................………….

Wat denkt u over de Overpeltse meerderheid?
Een evaluatie op enkele kernpunten

Overpelt wordt BlueAssist-gemeente
Verandering brengen vanuit de oppositie

Wees veilig, wees zichtbaar.  
Haal de fluo rugzakhoes in huis 
Laat je kind opvallen in het verkeer want jouw kind mag gezien worden!

Zien en gezien worden is zeer belangrijk in het verkeer. Zeker in deze donkere dagen. 
Wil jij ook gezien worden? Dan kan deze fluo rugzakhoes daar zeker bij helpen. Stuur een 
e-mail met vermelding van voornaam, achternaam en adres naar de voorzitter van N-VA 
Overpelt, frank.schepens@n-va.be (1 hoesje per gezin)

De eerste 100 aanmeldingen krijgen persoonlijk een exemplaar thuis bezorgd. Reageer snel want op is op!

BART SCHEPENS
bart.schepens@n-va.be
Fractieleider gemeenteraad
Voorzitter N-VA Limburg
0486 94 61 02  

BIANCA MAAS
bianca.maas@n-va.be
Provincieraadslid
Bestuurslid N-VA Overpelt
0473 59 60 99

CORRIE GIELEN
corrie.gielen@n-va.be
Gemeente- en politieraadslid
Bestuurslid N-VA Overpelt
0497 58 91 06

ILSE VERHOEVEN
ilse.verhoeven@n-va.be
Gemeenteraadslid
Bestuurslid N-VA Overpelt
0474 92 46 14

ELLEN HAEX
ellen.haex@n-va.be
OCMW-raadslid
Bestuurslid N-VA Overpelt
0498 04 10 45

Uw N-VA-mandatarissen luisteren naar vragen en opmerkingen!

Naar aanleiding van de beleidsverklaring van de gedeputeerde, hekelt Bianca Maas, provin-
cieraadslid N-VA de tekortkomingen en het zwakke onderwijsbeleid van de gedeputeerde dat 
daadkracht mist. “U hebt een lakse afwachtende houding met weinig dynamiek en daadkracht. Waar staat 
u met uw beleid?” 

Ze doet deze uitspraken op basis van het diepteanalyserapport over het Limburgse onderwijs. 
Volgens dit rapport zijn er geen markante verschillen t.o.v. de al jaren gekende problematieken.

Bianca is niet te spreken over het feit dat er zelfs geen concreet actieplan ontwikkeld is om de 
pijnpunten uit deze analyse aan te pakken.




