
Op het menu:
• Minestronesoep
• Pastabuffet met keuze uit: pasta 
bolognese, pasta carbonara, pasta 
met zeevruchten, vegetarische pasta, 
tortellini met zalm, gehaktballetjes in 
tomatensaus, kipblokjes in Itali-
aanse saus, scholrolletjes, gemengde 
salades.

Prijzen:
• Volwassenen: 12 euro
• Kinderen jonger dan 12 jaar: 8 euro

Hoe inschrijven?
Inschrijven kan tot 11 april bij  
Bianca Maas:
• bianca.maas@raadlimburg.be
• gsm: 0473 59 60 99

Stort om uw inschrijving te bevesti-
gen het juiste bedrag, met vermelding  
van het aantal volwassenen en  
kinderen, op rekeningnummer  
BE43 7350 2805 3701 van  
N-VA Overpelt.
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 Onze N-VA-afdeling heeft een 
nieuw bestuur. De talrijk opgekomen 
leden gaven Bianca Maas unaniem 
het vertrouwen. Zij start haar eerste 
termijn als afdelingsvoorzitter. Bianca 
is leerkracht secundair onderwijs en 
provincieraadslid. In de provincie 
legt ze zich vooral toe op onderwijs, 
cultuur en toerisme.

Bianca Maas is nieuwe voorzitter
Bianca Maas: “Ik kijk uit naar het 
voorzitterschap. Als gedreven politicus 
wil ik nog meer tijd spenderen aan de 
Overpeltenaar. Met het nieuwe bestuur 
gaan we onze partij verder uitbouwen 
en verankeren in Overpelt en zullen we 
een efficiënt en krachtdadig beleid voe-
ren voor inwoners en ondernemers.”

“Vanuit de oppositie blijven wij  
onze inwoners een stem geven in het  

bestuur van onze gemeente.  
Het potentieel in Overpelt is enorm.  
De Overpeltenaar heeft recht op een  
gemeentebestuur dat dit kan  
waarmaken. Want u verdient beter. 
Onze N-VA-ploeg staat klaar om beter 
te doen. Afspraak in 2018!”

Dynamische ploeg
Wil jij ook onze dynamische ploeg 
leren kennen? Dan ben je steeds van 
harte welkom op onze bestuurs- 
vergaderingen. Stuur ons een mailtje  
of bel ons om te horen waar en  
wanneer onze volgende bestuurs- 
vergaderingen plaatsvinden.

Meer info over Bianca op  
http://biancamaas.weebly.com

N-VA Overpelt kiest nieuw bestuur

OVERPELT

www.n-va.be/overpelt
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Zaterdag 16 april
16.30 uur tot 20.30 uur
’t Pelterke
Jeugdlaan 4, Overpelt

  Het nieuwe bestuur van N-VA Overpelt: Bovenste rij van links naar rechts: Bart Sche-
pens, Ilse Verhoeven (secretaris), Theo Vangeneugden (ledenwerving), Ellen Haex (jon-
gerenwerking) en Jef Donkers. Onderste rij van links naar rechts: Jee Gilles (penning-
meester), Frank Schepens (ondervoorzitter), Bianca Maas (voorzitter) en Corrie Gielen.

Italiaanse Avond



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
Voorzitter 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
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

Het schilderen van een 
zebrapad op de Ringlaan kost 
het gemeentebestuur blijkbaar 
ongelofelijk veel moeite. Tot op 
heden zijn er geen stappen gezet 
voor de verkeersveiligheid op deze 
locatie. Iedereen, ook de werkgroep 
verkeer was nochtans akkoord dat 

zo’n zebrapad de beste ingreep was 
voor de zwakke weggebruiker. De 
N-VA stelt zich dan ook de vraag of 
er ‘bestuursmoeheid’ begint op te 
treden bij de coalitie. We zien liever 
een krachtdadig bestuur, zeker als 
het gaat over de veiligheid van de 
Overpeltenaar.

Ook dit jaar droeg N-VA 
Overpelt haar steentje bij aan 
Music for Life, de jaarlijkse 
solidariteitsactie van Studio 
Brussel. Voor deze editie viel 
onze keuze op Bednet. 

“Als kind ziek worden, daar 
kies je niet voor. Plots krijg 
je geen onderwijs meer en 

word je afgesloten van de klas 
en je vriendjes. Bednet biedt 
internetonderwijs aan voor 
langdurig of chronisch zieke 
kinderen. 

Zo kunnen deze kinderen toch 
onderwijs volgen op afstand, via 
de computer, rechtstreeks én in 
interactie met hun klas.”

In ons vorige huis-aan-huisblad konden honderd mensen een fluo hesje winnen. De actie 
werd een gigantisch succes. Alle rugzakhoezen zijn inmiddels aan de deelnemers bezorgd. 
Wegens het grote succes zullen we deze actie in de herfst herhalen.

Enkele maanden geleden keurde de gemeenteraad ons initiatief goed 
over de invoering van BlueAssist. Op deze manier kunnen mensen die 
moeite hebben om te communiceren makkelijker deelnemen aan de 
samenleving. 

Het gemeentebestuur ging ermee akkoord om van Overpelt een 
BlueAssist-gemeente te maken. N-VA Overpelt was blij met deze 
positieve beslissing. Ondertussen zijn de eerste gesprekken opgestart 
met verschillende verenigingen en betrokkenen, zodat BlueAssist geen 
dode letter wordt, maar actief ingezet zal worden in Overpelt. We 
volgen dit verder voor jullie op.

Verkeersveiligheid moet échte prioriteit worden

N-VA Overpelt steunt Bednet

BlueAssist: mooi initiatief wacht op uitvoering

www.n-va.be/overpelt overpelt@n-va.be

Minder politici, meer investeringen voor burgers
Een fusie kent zeer zeker positieve voordelen en zeker 
op financieel vlak. Allerhande besparingen zullen 
de komende jaren nodig zijn om financieel het hoofd 
boven water te kunnen houden. Besparingen zijn 
op ieder niveau nodig, maar binnen de gemeente is 
hiervan vaak niets te merken, zeker als het om de 
bescherming van een eigen ‘postje’ gaat.

Politici hebben echter een voorbeeldfunctie. Als er 
bespaard kan worden op het aantal lokale politici 
betekent dit dat er meer geld kan gaan naar het 
uitvoeren van projecten die het verschil maken voor de 
inwoners.

Stel dat Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt zouden 
fusioneren. Dan zouden er in deze fusiegemeente  
35 raadsleden en 9 schepenen verkozen worden. 44 
politici in totaal dus. Binnen 12 jaar zullen er door de 
Vlaamse overheid nog eens twee schepenen minder 
toegekend worden.

Zonder fusie zouden er bij nieuwe verkiezingen in 
Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt maar liefst 75 
raadsleden en 15 schepenen verkozen worden. Dubbel 
zoveel als in het geval van een fusie. Een halvering van 
de politieke kost dus.

Vlaanderen neemt deel schulden over bij fusie
De Vlaamse regering geeft ook een financiële 
tegemoetkoming aan gemeentebesturen die vrijwillig 
willen samengaan. Concreet gaat het over een 
kwijtschelding van een deel van de gemeentelijke 
schulden, die kan oplopen tot 500 euro per inwoner (met 
een maximum van 20 miljoen euro).
 
Met dat geld zou de gemeente verschillende projecten 
eerder kunnen uitvoeren dan voorzien. Ook een betere 
samenwerking met de naburige gemeente(n) zal een 
automatisch gevolg zijn van een fusie.

Betrek de burger!
Zijn er ook minder leuke elementen bij een fusie? 
Waarschijnlijk wel. Daarom is het zo belangrijk dat 
het gemeentebestuur de burgers moet betrekken bij 
dergelijke belangrijke beslissingen, zodat alle meningen 
en feiten goed kunnen worden afgewogen.

De N-VA kiest voluit voor betrokkenheid van de burger. 
Binnen de Noord-Limburgse gemeenten is er grote nood 
aan een duidelijkere en eerlijkere communicatie vanuit 
onze gemeentebesturen.

Inwoners kiezen hun politici tijdens verkiezingen, maar 
we mogen toch ook verwachten dat burgers betrokken 
worden bij belangrijke beslissingsprocessen. Beslissen 
over de hoofden van mensen heen past niet bij de manier 
waarop politiek vandaag gevoerd moet worden.

N-VA stelt volksraadpleging voor
Het is daarom dat de N-VA oproept om een 
volksraadpleging te organiseren over een mogelijke 
fusie. Op die manier krijgt u als burger de kans om uw 
mening te uiten over dit belangrijke onderwerp, dat niet 
alleen impact heeft op u, maar op de volgende generaties 
in onze gemeente. Omdat de gemeentebesturen eind 
2016 een principiële beslissing moeten nemen over een 
mogelijke fusie komt deze volksraadpleging er het best 
zo snel mogelijk.

Op recente gemeenteraadszittingen in Overpelt, 
Hamont-Achel en Neerpelt bleek helaas dat de 
respectievelijke schepencolleges niet openstaan voor 
uitvoerige informatie naar de burgers over een fusie, laat 
staan dat ze u willen betrekken bij een latere beslissing 
hierover. De N-VA zal er alles aan doen om hen alsnog te 
doen bijdraaien.

Fusie of niet?  Maak het bespreekbaar!

  Enkele N-VA leden tijdens de Bednet actie.

N-VA betrekt u bij het beleid
Heeft u een vraag, een suggestie, een opmerking? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wees veilig, wees zichtbaar. 
Haal de fluo rugzakhoes in huis

Het woordje ‘fusie’ ligt niet altijd lekker in de mond. Daarom verwachten 
wij van onze burgemeester dat hij zijn beste beentje voorzet en dit 
minstens bespreekbaar maakt met zijn inwoners.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

De Limburgse belastingbetaler wordt de grote winnaar van de provinciale hervorming.
Limburg heft nu nog een te hoge provinciale belasting. Vanaf 2017 zal dat 
veranderen. In plaats van de huidige 400 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
zal de Limburgse belastingbetaler dan heel wat minder moeten betalen.

Fractievoorzitter Hendrik Verbrugge hoopt ook dat de hervorming 
het Limburggevoel weer aanwakkert: “Nu spreekt Limburg vaak niet met één stem 
omdat onze provincie geen sturende hoofdstad heeft. De rivaliteit tussen de 
Hasseltse en Genkse meerderheid mag Limburg niet langer benadelen.”

provincieraadsleden

NU

in Limburg

63 -50%
nog 30 provincieraadsleden

“Belastingbetaler is de grote winnaar” 
  Hendrik Verbrugge,  N-VA fractievoorzitter provincieraad

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans
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