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N-VA zet u centraal bij fusie

11 juli: Vlaamse 
feestdag!

Naar aanleiding van de Vlaamse 
feestdag doet N-VA Overpelt een 
oproep naar alle inwoners om de 
Vlaamse Leeuw aan de woning 
uit te hangen. Zo willen we het 
feestelijke karakter van deze dag 
beklemtonen. De leeuwenvlag 
staat symbool voor de verbonden-
heid met de Vlaamse Gemeen-
schap, waarvan we met z’n allen 
deel uitmaken.

N-VA deelt bloemen 
uit met Moederdag

Naar jaarlijkse traditie zette N-VA 
Overpelt de mama’s letterlijk in de 
bloemetjes, naar aanleiding van 
Moederdag.  Samen met N-VA 
Neerpelt werden er honderden 
bloemen uitgedeeld in Overpelt 
en Neerpelt.  Wederom zagen we 
vele blije gezichten. Daar doen we 
het uiteindelijk voor!

 Gemeentebestuur gebuisd op rapport p.2 Wat denkt de man in de straat? p.3
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Rapport voor gemeentebestuur: een buis!
Vernieuwing speelterrein Overpelt Fabriek
De N-VA wil de inwoners inspraak te geven bij projecten waarbij ze zelf nauw betrokken zijn. We zijn verheugd 
dat (sommige) schepenen die aanpak overnemen bij de vernieuwing van het speelterrein aan Overpelt Fabriek.

Renovatiewerken aan de Breugelweg
Uit analyses blijkt dat de gronden aan de Breugelweg vervuild zijn. De sanering zal de gemeentekas 1,6 miljoen 
euro kosten. Dat was niet voorzien in de begroting. Met wat hierover al geweten was, had de bevoegde schepen 
financieel een beter inschatting moeten maken, volgens ons.

N-VA-fractieleider Bart Schepens is ook bekommerd om de communicatie naar de bewoners van de Breugelweg. 
Zij moeten steeds op de hoogte worden gehouden over de timing van de saneringswerken en de manier waarop 
dit zal gebeuren. Daar zal de N-VA kritisch op  toezien.

Werken Sellekaertstraat en Leopoldlaan
De werken in de Sellekaertstraat en de Leopoldlaan, die voor een vlottere verkeersstroom moeten zorgen, gaan 
binnenkort van start. Om de weggebruikers hiervan op de hoogte te brengen, worden drie grote ‘pylonen’  
geplaatst. De gemeente houdt hierbij echter te weinig rekening met de zwakke weggebruiker.

“Als het een probleem is dat er fietsers of voetgangers de auto’s kruisen, dan moeten ze maar niet meer in die 
straat gaan rijden,” zei de burgemeester hierover. Volgens de N-VA is dat allerminst de manier om een beleid  
voor zwakke weggebruikers te voeren. We volgen dit dossier dan ook nauwgezet op.

N-VA vraagt oplossing voor Bolakkerstraat
Een tijdje geleden kreeg de Bolakkerstraat een nieuw wegdek. Tegelijkertijd werden de weg en de stoepen 
anders ingericht. Tijdens een buurtvergadering bleek dat de bewoners allerminst tevreden zijn met het re-
sultaat. Ze brachten zelfs een petitie met zestig handtekeningen binnen bij N-VA Overpelt met de vraag om 
te helpen een oplossing te zoeken.

Fractieleider Bart Schepens bracht  de nieuwe 
indeling van de straat daarop ter sprake op de 
gemeenteraad. Vooral de slechte communica-
tie naar de bewoners en de opvolging van de 
werken hekelde hij bij de schepenen. Maar de 
burgemeester kon de bewoners geen snelle hoop 
op verbetering bezorgen.

Daarom vraagt de N-VA nogmaals  
nadrukkelijk het volgende:
  Bespreek de inhouden van de petitie in  

schepencollege. 
  Koppel de bevindingen van de schepenen 

terug aan de N-VA-fractie.
  Roep een buurtvergadering bij elkaar om in 

overleg voor een oplossing te zorgen.

Als die buurtvergadering er komt, tekent N-VA 
Overpelt alvast present om de bewoners een hart 
onder de riem te steken en een luisterend oor 
te bieden. Wij willen hen een stem geven in dit 
belangrijke dossier.
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De man in de straat
In ons huis-aan-huisblad van december 2016 kondigden we al aan dat we in verschillende straten van  
Overpelt zouden langskomen voor een bevraging. Deze actie hebben we aangevuld met een digitale enquête. 
De resultaten van die bevraging delen we nu graag met u.

Vele avonden lang gingen onze bestuursleden op pad. De reacties waren massaal en hartverwarmend. U vond het duidelijk fijn dat 
we u een bezoekje brachten en dat we naar u luisterden. Een vaak terugkomende reactie was: “Je ziet de meeste politici van andere 
partijen nooit, behalve in tijden van verkiezingen.” We bedanken u van harte dat u uw mening zo open met ons deelde. En we zullen 
er alles aan doen om het gemeentebestuur ervan te overtuigen om rekening te houden met uw verzuchtingen. Vandaag nog vanuit de 
oppositie. In 2018 hopelijk als meerderheidspartij.

Nieuws uit de provincieraad 

Welke middelen krijgt Limburgs onderwijs?
Gedeputeerde van Onderwijs Jean-Paul Peuskens antwoordt niet (tijdig) op vragen over het Limburgs  
onderwijs. De N-VA vraagt duidelijkheid hierover. “De gedeputeerde moet zijn verplichtingen nakomen”,  
vindt provincieraadslid Bianca Maas. “Het Limburgse onderwijs heeft het recht om geïnformeerd te worden.”

Drie vragen aan de gedeputeerde van Onderwijs
Raadslid Maas probeert al een tijdje duidelijkheid te krijgen over 
de middelen die de provincie wil vrijmaken voor het Limburgs 
onderwijs. Concreet gaat het over drie cruciale vragen. 

  Wat zal de provincie aanvangen met de bevindingen van een 
recente Staten-Generaal over het Limburgs onderwijs? 

  Welke kosten waren aan die Staten-Generaal verbonden en 
uit welke potje werden die kosten betaald?

  Hoe wil de provincie de onderwijswerkgroepen verder  
betrekken bij de uitvoering van de plannen voor het  
Limburgs onderwijs?

Tot op heden heeft de gedeputeerde nog geen duidelijk  
antwoord op deze vragen geformuleerd. Hij reageert bovendien 
gepikeerd als Bianca Maas ze hem voorlegt. Daarom diende 
het provincieraadslid een klacht in bij de gouverneur. Hopelijk 

dwingt die de gedeputeerde alsnog om helderheid te scheppen. 
“Onze Limburgse scholen hebben recht op duidelijkheid”,  
besluit Bianca Maas.

 Bianca Maas trad onlangs toe tot de Raad 
van Toezicht van de PXL. Zo stippelt zij mee 
de strategische visie van het Limburgs  
onderwijs uit.

Belangrijkste conclusies van de enquête
Heeft u voldoende inspraak in wat er gebeurt?  
Wat vindt u over de inrichting van u straat of omgeving?

Zet het gemeentebestuur voldoende in op de zwakke weggebruiker?

Wat vindt u van het preventie- en veiligheidsbeleid (voldoende politie zichtbaar aanwezig)?

Doet de gemeente voldoende inspanningen om de wensen te kennen van de bevolking?

Hoe is het met de mobiliteit  gesteld (parkeren, openbaar vervoer, …)?

Stimuleert de gemeente voldoende het ondernemerschap?

Hoe graag woont u in Overpelt?

Bent u voldoende op de hoogte van de georganiseerde activiteiten in Overpelt?

Bent u tevreden over de inhoud van de Kiosk?

Wat vindt u over het seniorenbeleid/ouderenzorg?
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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:     /     /


