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V.U.: BIANCA MAAS, MAGDALEENTJESHOF 1, 3900 OVERPELT

Prettige feestdagen!
Namens N-VA Overpelt wens ik jullie een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar met een goede gezondheid en 
succes voor u en iedereen die jullie dierbaar zijn. 

Het einde van het jaar is een moment om terug te blikken, maar 
ook om vooruit te kijken. Terugblikkend ben ik trots op de 
bijdrage van onze N-VA-gemeenteraadsleden. Zij stelden zich in 
2016 weer opbouwend en kritisch op tegenover de meerderheid. 
En ze kwamen ook met positieve eigen ideeën over onder meer 
mobiliteit, veiligheid, communicatie en BlueAssist. Zo drukt de 
N-VA een stempel op de ontwikkeling van onze mooie gemeente. 
Vorm bij het lezen van dit blad gerust zelf uw mening over wat we 
het voorbije jaar deden.

Politiek moet over mensen gaan
Als voorzitter ben ik fier op onze ploeg. Maar als we even vooruit 
blikken naar het nieuwe jaar vind ik dat het in 2017 nóg meer 
over u moet gaan. De Overpeltse politiek moet ten goede komen 
van alle Overpeltenaren. Daar zal de N-VA zich dus op focussen 
de komende maanden. U zal merken dat de N-VA zich vooral 
daarop zal focussen. Mijn wens, en die van de hele N-VA-ploeg, is 
dan ook dat we in 2017 samen met jullie mogen werken aan een 
beter en bruisender Overpelt.

Graag maken we jullie onze nieuwjaarswensen trouwens  
persoonlijk over. Ik nodig jullie dan ook van harte uit op de 

nieuwjaarsborrel die we samen met onze zusterafdeling in Neer-
pelt organiseren. Graag even een mailtje of een telefoontje als je 
wenst te komen: bianca.maas@n-va.be – 0473 59 60 99.

Tot binnenkort! 

Neerpelt en Overpelt klinken samen op 2017
N-VA-nieuwjaarsborrel
Zondag 18 december
Van 10 uur tot 12 uur
Franciscushof, Fierkens-Heikant 53, Neerpelt

N-VA Neerpelt en N-VA Overpelt nodigen u van harte uit om samen 
met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar. Geniet van een hapje en 
een drankje samen met de N-VA-mandatarissen en inwoners van de 
Peltse gemeenten. Jij komt toch ook, hé?

Lieve mensen, 
‘t Is weer tijd voor kerst- en nieuwjaarswen-

sen!

Alweer een nieuw jaar …
Valt het mee of wordt het zwaar?

Een vrolijk en gelukkig jaar
Zonder zorgen weliswaar 
Dat wensen we elkaar!

Het wordt een nieuw begin …
We vliegen er weer eens in

Met nieuwe moed, met geluk en voorspoed
Gezond en vrolijk zien we 2017 tegemoet!

“De N-VA komt ook in 2017 met 
positieve nieuwe ideeën voor 
Overpelt.”
Bianca Maas, voorzitter N-VA Overpelt
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Nieuws uit de 
provincieraad
De gedeputeerde van Onderwijs 
blijft de acties voor het Limburgse 
onderwijs steeds maar uitstellen. 
Zo weet hij nog niet of de extra 
toegekende budgetten gelijk 
verdeeld worden over de Limburgse 
gemeenten. Bianca Maas pleit 
voor een nauwere afstemming 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 
Hopelijk houdt de gedeputeerde 
rekening met de voorstellen die ze 
deed in het kader van een betere 
samenwerking met de gedeputeerde 
van Economie.

Beleidsverklaring 2017:  
nood aan leiderschap
In november legde het provinciebestuur 
uit hoe het de grote herstructureringen 
waar de provincie voor staat wil 
aanpakken. Verschillende gedeputeerden 
zetten al een belangrijke stap voorwaarts. 
Toch vraagt N-VA-raadslid Bianca 
Maas dat de gedeputeerden hun aanpak 
concreter maken.

Het Limburgse bestuursniveau moet 
durven vernieuwen. Samenwerking en 
schaalvergroting is hierbij onvermijdelijk.  

Het is tijd voor verantwoorde politici om 
leiderschap en visie te tonen. Wie bang is 
voor de hitte in de keuken blijft er liever 
uit.

2017 is hét scharnierjaar dat ons moet 
voorbereiden op het nieuwe model 
in 2018. Maar deze deputatie mist 
leiderschap. De traditionele partijen 
blijven conservatief kiezen voor ‘het oude 
en het vertrouwde’, voor het eigenbelang 
van de machtspositie. Zo verliezen zij 
de toekomst van de Limburgers uit 
het oog. Een inspirerende deputatie 

zou net proactief initiatieven moeten 
ondernemen en die aan Vlaanderen 
voorleggen.

Limburgers winnen bij  
hervormingen
Hoe dan ook is de gewone Limburger 
dé grote winnaar van de provinciale 
hervorming. U krijgt immers een beter 
politiek bestuur dat belastinggelden 
efficiënter kan gebruiken. Met dank aan 
de N-VA die de grote motor was achter 
deze hervorming.

Voel je het kriebelen?
De N-VA is op zoek 
naar jou!
Politiek is een boeiende wereld, vol uit-
dagingen. Misschien voel jij ook wel iets 
‘kriebelen’? Heb je dus een mening? En 
wil jij meewerken aan Verandering voor 
Vooruitgang? 

Contacteer ons dan voor een vrijblijvend 
gesprekje. Dan bekijken we hoe we jouw 
talenten kunnen inschakelen in de tijd 
die jij aan de N-VA wil besteden.

bianca.maas@raadlimburg.be 
0473 59 60 99

  N-VA-raadslid Bianca Maas komt in de provincieraad met positieve voorstellen en legt de 
deputatie het vuur aan de schenen over het Limburgse onderwijs.
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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.

Gemeentebestuur moet beter 
communiceren
Velen onder u hebben ons laten weten dat er een 
probleem is met de wijze waarop het gemeente- 
bestuur communiceert. 

Beslissen, uitvoeren en dan mededelen, zonder inspraak tussen-
door, dat past niet meer in een moderne manier van communi-
ceren, vindt de N-VA. Onze aanpak ziet er heel anders uit, zoals 
je op deze infografiek kan lezen.

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

Wist je dat ...
Î … N-VA-fractieleider Bart Schepens op de gemeenteraad van september een pot witte verf 
overhandigde aan de schepen van Mobiliteit? Zo wilde hij hem aanmoedigen om zelf de handen 
uit de mouwen te steken en een zebrapad te schilderen op de Ringlaan. Het gemeentebestuur 
vindt echter dat er geen zebrapaden nodig zijn op de Ringlaan omdat er ‘weinig bewegingen’ zijn 
van voetgangers. Maar in studies werd tot nu toe nog niet gepeild naar aantal voetgangers op de 
Ringlaan.

Î … de nieuwe kantine van Kadijk er nu toch eindelijk komt? De niet aflatende tussenkomsten van N-VA-gemeenteraadslid 
Corrie Gielen werpen hun vruchten af!

Î … gemeenteraadslid Ilse Verhoeven voorzitter werd van het oudercomité van Linderhoeven?

Î … het gemeentebestuur pas na dertig dagen een antwoord geeft op een vraag die gesteld wordt op de gemeenteraad?

Î … het gemeentebestuur geen vertegenwoordiger stuurde naar de Limburgse klimaattop? De N-VA was wel aanwezig met 
provincieraadslid Bianca Maas en fractieleider Bart Schepens.

Î … de N-VA de meeste (mondelinge en schriftelijke) vragen stelt van alle politieke partijen in Overpelt?

Î … het project Werken In Eigen Streek (WIES) verder besproken wordt in verschillende werkgroepen in  
Noord-Limburg?

Î … de N-VA zich ook dit jaar weer inzet voor het goede doel door mee te doen met Music For Life?



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België
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bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

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:     /     /


