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De fusie: een stand van zaken
Beste Neerpelt- en Overpeltenaren,

Het is wellicht de laatste maal dat we u op die manier mogen 
aanspreken. De fusie nadert namelijk met rasse schreden en bin-
nenkort krijgt de samengesmolten gemeente een nieuwe naam.  

De N-VA is een voorstander van de fusie. Omdat de gemeente- 
besturen binnenkort een aantal taken van de provincie over- 
nemen, zal dit toelaten om een sterker, goedkoper, professioneler 
en democratischer lokaal bestuur uit te bouwen. 

Infosessies verhelderen praktische uitwerking fusie
De concrete uitvoering van het fusieproces werd in juni op gang 
getrokken. Tijdens de vakantiemaanden kon u ook uw vragen 
hierover laten horen tijdens negen informatiesessies, waarbij 
uiteraard ook alle N-VA-mandatarissen aanwezig waren. 

Veel vragen kregen een duidelijk antwoord tijdens die info- 
sessies. Toch moesten we ook vaak met gefronste wenkbrauwen 
luisteren. Met name wanneer de huidige burgemeesters voor-
stellen lanceerden die het nieuwe gemeentebestuur zal moeten 
nemen en waar wij behoorlijk wat vragen bij hebben. 

Nieuwe aanwervingen in fusiegemeente?
Zo kondigde een van de burgemeesters aan dat er een nieuwe 
functie gecreëerd zou worden voor een participatie-ambtenaar. 
De andere burgemeester had het dan weer over de komst van een 
nieuwe armoedeambtenaar. Volgens de N-VA is het niet aan de 
huidige burgemeesters om daar nu al knopen over door te  
hakken. De noodzaak en de invulling van deze functies is een 
taak voor het nieuwe bestuur van de fusiegemeente. De N-VA 
vraagt ook dat de administratieve diensten verder uitgebouwd 
en op elkaar afgestemd worden in het kader daarvan. 

Twee schepenen extra geen noodzaak voor de N-VA
Een ander punt van kritiek is dat de meerderheid er nu al van 
uitgaat dat de fusiegemeente 31 gemeenteraadsleden zal tellen, 
waarvan acht schepenen en één burgemeester. Wettelijk gezien 
bestaat inderdaad de mogelijkheid om twee extra schepenen 
toe te kennen. Maar de N-VA vindt dat we er best eens serieus 
over nadenken of dit wel nodig is.

De meerkost voor deze politieke posten bedraagt namelijk 
ongeveer 300 000 euro op zes jaar tijd. Geld dat ons inziens 
beter gespendeerd kan worden aan zaken die de inwoners ten 
goede komen. Bovendien geldt ook hier dat het aan het nieuwe 
gemeentebestuur is om hierover definitief te beslissen. 

Zodra de definitieve stemming over de fusie voorligt op de  
gemeenteraad zullen we deze bedenkingen op tafel gooien.

  Kon u niet aanwezig zijn op de informatiesessies, maar zit u toch nog met een vraag of bemerking?
Dan kan u die bij ons kwijt. Wij volgen dit dan verder op voor u. Stuur ons daarvoor gewoon een mailtje op volgend adres:  
neerpelt-overpelt@n-va.be. Meer informatie over de nakende fusie en de N-VA-visie daarover, leest u ook op onze website:  
www.n-va.be/neerpelt-overpelt.

 De stukjes van de puzzel vallen langzaam in elkaar voor de 
fusie van Overpelt en Neerpelt.

Op zondag 5 november organiseert N-VA Neerpelt- 
Overpelt een SPAGHETTIDAG van 16 uur tot 21 uur in 
buurthuis Damheide Holenweg 2 te Neerpelt. U kan zich 

inschrijven bij Bianca Maas: 0473 59 60 99.

Vind N-VA Neerpelt-
Overpelt leuk op  
Facebook en misschien 
ontvang je van ons wel 
een leuk gadget!
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Bianca gidst u door de provincieraad
Heeft u altijd al eens een kijkje willen nemen achter de coulissen van de 
provincieraad? Ga dan mee op rondleiding in het provinciehuis in  
Hasselt met N-VA-provincieraadslid Bianca Maas.

Zij vertelt u uit eerste hand welke taken de provincie uitvoert en welke bevoegdheden 
binnenkort doorschuiven naar de gemeenten.
  
Tijdens deze gratis rondleiding heeft u ook de kans om gewoon een leuk gesprek te voe-
ren met Bianca en andere bestuursleden van N-VA. Tijdig inschrijven is de boodschap, 
want de plaatsen zijn beperkt.

Ben Weyts maakt ruim 51 000 euro vrij voor ’t Pelterke
’t Pelterke in Overpelt krijgt bijna 51 000 euro  
subsidies van Vlaams minister van Toerisme Ben 
Weyts. De middelen worden gebruikt om de  
polyvalente zaal en daglokalen in het hoofdgebouw 
te moderniseren. Onder meer de verwarming en de 
verlichting worden aangepakt.

Toerisme Vlaanderen investeert in totaal ruim 185 000 euro in 
negen erkende jeugdverblijven in Limburg. Met dit geld kunnen 
vakantieverblijven hun accommodatie toegankelijker, moderner, 
brandveiliger of meer kindvriendelijk maken. Concreet wordt 
het geld onder meer gebruikt voor duurzaamheidsprojecten, 
renovatiewerken, aanpassingen in de infrastructuur ten behoeve 
van mindervaliden en de zeer grondige vernieuwing van enkele 
kamphuizen.

Iedereen moet met vakantie kunnen gaan
“Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om op vakantie te 
gaan”, zegt minister Weyts. “Ook mensen met een handicap of 
zorgbehoefte moeten met vakantie kunnen gaan. Het vergt  
inspanningen en investeringen die niet onmiddellijk rendabel 
zijn. Net daarom komen wij tussen met financiële steun.”

Vlaams minister Weyts verlaagt met deze subsidies de vakantie- 
drempel om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van ont-
spanning. Het aanbod van jeugdverblijven voor jongeren (met 
een beperking) is immers nog te beperkt in Vlaanderen. Een 
uitbreiding van het aanbod vergt serieuze investeringen en dat 
is dikwijls pas mogelijk als de overheid mee ondersteunt. Dat is 
één van de dingen die de N-VA met dit beleid doet. 

 Datum en tijdstip: woensdag 8 november om 14 uur
 Verzamelplaats: ’t Pelterke in Overpelt om 13 uur
 Inschrijven en meer info bij: bianca.maas@raadlimburg.be of 0473 59 60 99

Ben jij gebeten door de lokale politiek?
Ben jij iemand die er van overtuigd is dat de lokale politiek een meerwaarde heeft? Sta je voor een open maatschappij en draag je het 
Vlaamse gedachtengoed een warm hart toe? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou!  

Wat bieden we jou? 
 Een enthousiast team met doorgroeimogelijkheden
 De kans om je bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap
 Opleidingen en trainingen
 Mogelijkheden om je tijd flexibel te besteden

Interesse of vragen?  
Contacteer Bianca Maas, voorzitter N-VA Neerpelt-Overpelt en provincieraadslid, via bianca.maas@raadlimburg.be of 0473 59 60 99.
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Zorg dat je gezien wordt, voor je gezien bent!
N-VA Neerpelt-Overpelt zet in op de zichtbaarheid in het verkeer 
van kinderen, ouders, voetgangers en fietsers. Met de donkere 
maanden in het vooruitzicht organiseren we daarom een ver-
keersveiligheidsactie onder het motto ‘Zorg dat je gezien wordt, 
voor je gezien bent!’. Tijdens de eerste weken van oktober delen 
de N-VA-mandatarissen een fluogele schooltashanger uit aan de 
fietsende kinderen van de basisscholen.

De start van de wintertijd zorgt al enkele jaren voor meer verkeersslachtoffers. 
Dat ligt niet aan de wintertijd zelf, wel aan het feit dat bijvoorbeeld de avond-
spits van de ene dag op de andere plots in het donker plaatsvindt. 

Het grotere risico op letselongevallen tijdens de duisternis zorgt voor een 
sprong in de ongevallenstatistieken, bij fietsers maar vooral bij voetgangers. Eén 
op drie ongevallen waarbij kinderen betrokken zijn, vindt plaats op weg van of 
naar school. Een goede zichtbaarheid kan hun veiligheid ten goede komen.

Elke actie voor meer zichtbaarheid draagt een steentje bij aan meer verkeers-
veiligheid en minder verkeersslachtoffers in onze gemeente. Dat is ook de reden 
waarom wij deze actie voeren in Neerpelt en Overpelt, net zoals we dat de 
voorbije jaren deden.

Op 1 september ging het nieuwe schooljaar weer van start. Dat gaat gepaard met een toename van het 
verkeer op de weg. De veiligheid van onze kinderen, op weg van of naar school is daarom meer dan ooit een 
dagelijkse bezorgdheid. Maar aan de Neerpeltse scholen met zone 30 worden er meer en meer zebrapaden 
weggehaald. Geeft dit geen vals gevoel van veiligheid voor onze allerzwakste weggebruikers, vraagt de N-VA 
zich af.
De verkeersregels stellen dat voetgangers voorrang hebben op 
het zebrapad als er geen verkeerslichten of een politieagent 
staan. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je zomaar de straat 
kan of mag oversteken. Je moet steeds rekening houden met 
het aankomende verkeer. Door oogcontact te maken met de 
bestuurder weet de voetganger dat die hem gezien heeft en weet 
de bestuurder dat de voetganger wil oversteken. 

Leg opnieuw zebrapaden in zone 30
Deze situatie ontstaat met name in een zone 30. Het zou de  
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in de directe  
omgeving van de school positief moet beïnvloeden. Maar dat 

vraagt wel medewerking van de automobilisten, die niet altijd 
voldoende vertragen, laat staan dat ze stoppen om kinderen, te 
voet, met de fiets en al dan niet vergezeld van hun ouders, voor-
rang te verlenen. Zelfs een gemachtigd opzichter verhelpt daar 
niet altijd iets aan.

Daarom vraagt de N-VA om op de cruciale plaatsen bij een 
schoolomgeving opnieuw zebrapaden in te voeren, gekoppeld 
aan meer controles door de lokale politie. 

De verplichting om voorrang te geven aan een zebrapad kan 
zeker de verkeersveiligheid rond de scholen verhogen.

Het weghalen van zebrapaden komt de veiligheid 
niet ten goede in de zone 30 aan de scholen.

 Wil jij ook een fluogele schooltashanger?

Bezorgde ouders 
aan Neerpeltse 
schoolpoorten
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


