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Om onze streek een nieuwe  
impuls te geven, werkte de N-VA 
voor de regio Noord-Limburg het 
project ‘Werken in Eigen Streek’ 
(W.I.E.S.) uit. De N-VA-fracties 
UIT alle Noord-Limburgse ge-
meenten zetten hier hun schouders 
onder. Provincieraadslid Bianca 
Maas zal het dossier verder op-
volgen met de verantwoordelijke 
gedeputeerde van Economie.

Actieplan W.I.E.S. promoot werken  
in de streek

Om werken in eigen streek te promoten en 
mogelijk te maken, stelt het project W.I.E.S. 
enkele concrete acties voor. Dit zijn de 
hoofdlijnen van het plan:

  Er moet een coördinatiecentrum  
komen voor opleiding en beroepsleven.

  Het onderwijs en de arbeidsmarkt 
moeten beter op elkaar afgestemd 
worden.

  Noord-Limburg moet zich profileren 
als kwaliteitsregio.

Om de economie en de levenskwaliteit in 
Noord-Limburg een steuntje in de rug te 
geven, levert de N-VA met dit project een 
constructieve bijdrage aan het debat. Dat 
moet uitmonden in een actieplan dat werk-
gevers én werknemers ten goede komt.

Geen woorden maar daden
De N-VA zal aan alle Noord-Limburgse 
gemeentebesturen vragen om het project-
dossier W.I.E.S. op te nemen als actiepunt 
binnen het kader van het Strategisch Actie-
plan Limburg Kwadraat (SALK). Maar het 
mag niet bij woorden en beloftes blijven. 
De N-VA wil dat de gemeenten snel aan 
tafel gaan zitten met alle betrokkenen in de 
streek om de plannen zo snel mogelijk in 
concrete daden om te zetten.

Werken in eigen streek
Noord-Limburg kan sterker wordenVerkeersveiligheid 

voor schoolgaande 
jeugd

Provincieraadslid Bianca Maas 
ijverde op de provincieraad van 
mei voor extra ondersteuning 
en aandacht voor de jonge 
weggebruiker die pas vanuit de 
basisschool naar het secundair 
onderwijs fietst. Net binnen deze 
leeftijdsgroep gebeuren er  
namelijk veel fietsongevallen. 

Bianca zorgde er onder meer voor 
dat er extra promotie komt om 
eerstegraadsscholen in Limburg 
aan te moedigen verkeers- 
educatieve projecten op te starten 
voor 12- tot 14-jarigen.   De N-VA zet volop in op een bloeiende economie en hoge levenskwaliteit in Noord-Limburg.

Hoe wil de N-VA de toekomst  
van Overpelt kleuren?

N-VA-fractieleider Bart Schepens 
vertelt er je alles over.

Iedereen welkom op dinsdag 5 juli  
in sporthal De Bemvoort om 19 uur voor een 

interessant debat en een gezellig drankje.

   Ook met minister van Mobiliteit 
Ben Weyts kaart Bianca Maas 
veilig verkeer aan.
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N-VA betrekt u bij het beleid
Heeft u een vraag, een suggestie, een opmerking? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

11 september 2016
Kom je met ons mee naar Plopsaland?

Boekenhuisjes geven boeken een tweede leven

OCMW-raadslid Ellen Haex:
“We moeten in alle openheid praten over sociale thema’s”

Vertel eens iets meer over jezelf, Ellen.
Ik ga graag uit, kook en lees graag. Ik 
vind het ook heel belangrijk om er te zijn 
voor familie en vrienden. Daarnaast ben 
ik lid van de vereniging de Streetbikers 
van Overpelt, een vriendenkring van 
motorrijders. Ieder jaar op de laatste 
zondag van augustus rijden wij een 
benefiettour waarvan de opbrengst gaat 
naar een goed doel. Dit jaar was dat vzw 
De Klimroos.

Vanwaar je keuze voor de N-VA?
Sinds mijn jeugd heb ik al interesse in 
de politiek, en die interesse werd verder 
aangewakkerd op de unief. Toen ik 
me in 2012 meer ging engageren in de 
politiek, deed ik verschillende tests om 
te peilen naar mijn politieke voorkeur 
en kwam ik steeds weer bij de N-VA 
uit. Hun programma sprak me enorm 

aan, met name de openheid, 
transparantie en duidelijke 

taal ervan.

Was je tevreden met je 
verkiezingsresultaat?
Ik had nooit durven dromen dat ik zoveel 
stemmen zou krijgen. Ik ben dan wel van 
Neerpelt afkomstig, maar ik denk dat het 
heeft geholpen dat ik in Overpelt naar 
school en naar de Chiro ben geweest.

Hoe ervaar je die eerste jaren in de 
OCMW-raad?
De eerste indrukken zijn positief. Ik heb 
het gevoel in de OCMW-raad écht iets 
te kunnen betekenen voor de zwakkeren 
in onze gemeente. Het OCMW doet veel 
meer dan enkel steun geven en maakt het 
verschil voor heel veel Overpeltenaren. 
Het is ook fijn dat je in de OCMW-raad 
een open debat kan voeren. Er wordt 
geluisterd naar alle raadsleden, ook die 
uit de oppositie. Dat komt vooral omdat 
we uiteindelijk allemaal oplossingen 
zoeken voor mensen met problemen. 
Oplossingen die zowel voor de mensen als 
voor de hele samenleving gerechtvaardigd 
zijn. De maatschappelijk werkers zijn 
bovendien stuk voor stuk vakmensen, die 
ons met raad en daad bijstaan.

Wat heb je de voorbije drie jaar zoal 
geleerd en verwezenlijkt?
Ik heb heel veel geleerd en prachtige 
mensen leren kennen. Het is wel jammer 
dat de steundossiers sinds kort enkel 
nog in het bijzonder comité besproken 
worden, waarvan ik geen lid ben. Zo 
verlies je toch een beetje de voeling met 
de sociale kant van het OCMW. Langs 
de andere kant is het goed dat nu ook 

beleidsthema’s meer aan bod komen op 
de raad.

Een belangrijk punt is dat we nu al 
een tijdje de samensmelting van de 
gemeentelijke administratie en het 
OCMW voorbereiden. Die zou tegen 
2019 rond moeten zijn. Dit uit zich onder 
andere in het aantal raden, dat sterk is 
gedaald. Hiermee besparen we zonder dat 
het de mensen raakt. 

Zie je nog werkpunten in de OCMW-
raad?
Soms vraag ik me af of elke Overpeltenaar 
wel weet waarvoor je allemaal terecht kan 
bij het Sociaal huis. De communicatie 
over de verkoop van het Wuytenhof 
is niet goed. Dit is toch echt wel een 
probleem van de meerderheidspartijen. 
Maar eigenlijk doen we het best wel goed 
in Overpelt. Het seniorenloket werkt 
bijvoorbeeld goed, al doen we er alles 
aan opdat nog meer mensen hun weg 
ernaartoe vinden.

Waar mogen we ons de volgende drie 
jaar nog aan verwachten?
De verdere integratie van gemeente en 
OCMW blijft natuurlijk belangrijk. 
Daarnaast gaan we Pelle Melle verder 
uitbouwen. Ook besteden we extra 
aandacht aan de goede begeleiding van 
de cliënten die uitstromen. Hoe dan ook, 
ik zal me tot en met 2018 (en hopelijk ook 
nog daarna) blijven inzetten voor alle 
inwoners van Overpelt.

Op zondag 11 september is Plopsaland in De Panne helemaal van de N-VA. En dus ook van jou en je familie. 
Want zo hoort dat op een familiedag: iedereen is welkom.

Een leuke dag voor groot en klein
Kinderen – klein of groot – zullen die dag extra in 
hun nopjes zijn, want het attractiepark staat volledig 
in het teken van de bekende figuren uit de Studio 
100-stal: K3, Bumba, Kabouter Plop, Mega Mindy, 
Piet Piraat, Samson en Gert, te veel om op te noemen. 
Ook voor volwassenen is er genoeg te beleven die dag.  
De kostprijs voor de tickets krijg je op de familiedag 
zelf terugbetaald in de vorm van drankbonnetjes. 
Tickets voor kinderen onder de drie jaar zijn gratis. 

N-VA Overpelt legt bus in
We vertrekken met de bus in Overpelt om 7.50 uur 
aan ’t Pelterke. Wees er snel bij, want het aantal 
plaatsen in de bus is beperkt. Inschrijven kan via  
bianca.maas@n-va.be.

Kostprijs
• volwassenen: 10 euro
• kinderen onder 12 jaar: 5 euro
Busvervoer, inkom Plopsaland en drankbonnetjes voor het 
betaalde bedrag zijn allemaal inbegrepen.

Sinds april staan er zes boekenhuisjes verspreid in Overpelt. Ze zien er  
een beetje uit als nestkastjes en staan op sociaal druk bezochte plaatsen.  
In het huisje zitten boeken die voorbijgangers gratis kunnen lenen.  
Wanneer ze het boek uit hebben mogen ze het terugzetten of een ander boek 
in de plaats zetten. Boeken die staan te bestoffen in de boekenkast, krijgen 
via het boekenhuisje een tweede leven. N-VA-bestuurslid Ilse Verhoeven is 
meter van het boekenhuisje in Overpelt-Lindelhoeve.

Ellen Haex is al een tijdje actief in de Overpeltse OCMW-raad. Ze is 32 jaar, getrouwd met leraar Marco en 
trotse mama van Heike en Maaike (†). Momenteel werkt Ellen als bediende bij BNP Paribas Fortis. 

Moeders in de bloemetjes
De N-VA zorgde begin mei voor een mooie glimlach op de 
lippen van vele moeders in Overpelt. Wie boodschappen 
ging doen, kreeg een gele bloem van ons voor Moederdag. 
Ook in Immaculata zetten we de bewoners in de bloemen. 
Het geschenkje werd dankbaar in ontvangst genomen.

Af en toe zet ik alles weer netjes en bekijk 
ik of er nog voldoende boeken in zitten.
Ilse Verhoeven,  
N-VA-bestuurslid

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

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
Secretaris N-VA Overpelt
0474 92 46 14

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

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



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /


