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  De N-VA deed nu zelf een voorstel om de extra middelen voor 
het onderwijs gericht toe te kennen. Zo komen de middelen de 
leerlingen en leerkrachten echt ten goede.

“De vrijgemaakte middelen moeten 
de problematieken in het Limburgs 
onderwijs echt aanpakken.”
Bianca Maas

Verwachtingen Limburgs onderwijs inlossen
Als het over het Limburgse onderwijs gaat, schuwt de gedeputeerde de grote middelen niet. Hij riep een 
groot onderwijsforum bij elkaar, waarbij 500 personen uit het onderwijsveld aanwezig waren. De verte-
genwoordigers uit het onderwijs kwamen met grote verwachtingen naar dit overleg. Na wat voorstellingen 
uit verschillende werkgroepen bleef de belangrijkste vraag onbeantwoord: ‘En nu?’  Een gemiste kans voor 
onze Limburgse jeugd, maar vooral een gemiste kans voor de gedeputeerde van onderwijs, die de verwach-
tingen van het onderwijsveld absoluut niet inloste.

Middelen zijn er, nu nog projecten
Er is al verschoven in de middelen om zo een extra financiële 
ondersteuning te kunnen bieden voor specifieke projecten en 
problematieken in het Limburgse onderwijs aan te pakken.  
Provincieraadslid Bianca Maas: “Ik laat niet los en blijf de  
gedeputeerde consequent bevragen over welke bedragen naar 
welke specifieke projecten zouden gaan. Maar momenteel is  
het resultaat bedroevend: de middelen zijn vrijgemaakt, maar  
(nieuwe) projecten zijn er niet of moeten nog ontwikkeld  
worden.  Dit is de omgekeerde wereld!”

Efficiënter werken
Snel 5 miljoen euro toekennen aan onduidelijk geformuleerde 
projecten, dat willen we absoluut niet. Een duidelijke kosten- 
batenanalyse van de vijf opgestarte werkgroepen over het  
Limburgse onderwijs is een noodzaak. Omdat de N-VA niet 
langs de kant wil staan roepen, hebben we een visie en voorstel 
gelanceerd via een werkgroep om de vrijgemaakte project- 
middelen gericht toe te kennen.

Op die manier zullen de euro’s niet blijven steken in de  
administratieve molen, maar zullen ze ten goede komen  
aan de leerlingen/leerkrachten die het nodig hebben. 

Want het is de leerkracht die het verschil maakt in de klas en  
niet een administratief orgaan.
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Eerlijk communiceren over fusie
De N-VA-afdelingen Overpelt, Neerpelt en Hamont-Achel voeren  
graag een eerlijke en duidelijke communicatie over het fusieverhaal.  
De CD&V-burgemeesters van de betreffende gemeenten laten hierover 
liever ballonnetjes op tijdens hun nieuwjaarsreceptie. Ze weigerden  
om in te gaan op onze eerdere oproep om op een duidelijke manier te 
communiceren met de burger over een mogelijke fusie.

Voorbij gemeentegrenzen en  
partijgrenzen denken
Bart Schepens, voorzitter van N-VA  
Limburg, stelt dat “minder goede 
persoonlijke relaties tussen burgemees-
ters absoluut geen rol mogen spelen in de 
voorbereiding van een schaalvergroting.”

De N-VA vindt het belangrijk dat het 
debat deze keer wél op een serene en  
degelijke manier kan verlopen. Maar  
dat kan enkel als er niet alleen over de  
gemeentegrenzen wordt gekeken, maar 
ook over de politieke partijgrenzen. 
Provincieraadslid Bianca Maas voegt er 

nog aan toe: “Aangezien het bestuursni-
veau van de provincie kleiner zal worden, 
zullen de gemeentebesturen in de  
toekomst meer bevoegdheden krijgen. 
Een schaalvergroting zal zich op een of 
andere manier automatisch opdringen.”

Duidelijke en eerlijke informatie
De N-VA heeft de huidige meerderheden 
van de gemeenteraden van Overpelt, 
Neerpelt en Hamont-Achel opgeroepen 
om een intergemeentelijke werkgroep op 
te richten die alle politieke fracties bevat 
van de verschillende gemeenten. 

Zo toetsen we de voor- en nadelen van 
een mogelijke vrijwillige fusie op politiek 
en organisatorisch niveau af en kunnen 
we een goed voorstel uitwerken.

De N-VA is bereid om constructief mee te 
denken in deze oefening en op die manier 
willen wij de burger geven waar hij recht 
op heeft: duidelijke en eerlijke informatie.

Mensen activeren via integratiebeleid
N-VA Overpelt pleit voor een inclusief integratiebeleid, ingebed in de gemeentelijke meerjarenplanning 
waarbij er intensief wordt samengewerkt met alle diensten (interne gemeentediensten, scholen, CAW, VDAB 
en verenigingen) die betrokken zijn bij dit beleid.
Nederlands leren is eerste stap
Nederlands leren kost tijd, maar de taal kennen is het middel 
om meer kansen in de samenleving te krijgen. De N-VA pleit 
voor het organiseren van taallessen Nederlands voor anders-
talige ouders op de school zelf. Provincieraadslid Bianca Maas 
roept het gemeentebestuur in Overpelt op om in te tekenen op 
het provinciale subsidiereglement dat het leren van Nederlands 
ondersteunt. Bij eerdere oproepen in de gemeenteraad gaf de 
burgemeester niet thuis.

Gegevens in kaart brengen
N-VA Overpelt wil de aanwezigheid van nieuwkomers en per-
sonen van vreemde herkomst in kaart brengen samen met hun 
eventuele achterstand binnen de domeinen onderwijs, tewerk-
stelling, huisvesting, welzijn en armoede. Deze data worden dan 
gebruikt om een degelijk lokaal inburgeringsbeleid op te stellen.

Overpeltse bibliotheek als hulp
Ook in de bibliotheek zijn er les- en luisterboeken Nederlands 
om zelfstandig de taal te leren. Klassen en groepen komen op 
introductiebezoek en worden direct lid. Op deze manier willen 
we drempelverlagend werken naar deze doelgroep. De jeugd is 
namelijk de toekomst. N-VA zal inzetten op een lokaal part-
nerschap tussen school, ouders en het verenigingsleven om alle 
kinderen dezelfde kansen te bieden. Veel anderstaligen komen 
ook naar de bib voor het internet. Zo komen de volgende weken 
op maandagnamiddag groepen anderstaligen bijkomende lessen 
Nederlands volgen bij Vriend en Taal. Deze communicatieles-

sen voor anderstaligen worden begeleid door vrijwilligers en zij 
komen op regelmatige basis met kleinere groepen cursisten naar 
de bibliotheek om bepaalde zaken in de bib te leren zoeken.  
De bibliotheek tracht ook regelmatig een activiteit samen met 
het Valkenhof te organiseren. Zo was er in 2016 de lezing van de 
Limburgse schrijver Bart Demyttenaere. 

Via verschillende activiteiten stimuleren we een goede kennis 
van het Nederlands bij iedereen, versterken we ieders sociaal 
netwerk en dagen we hen uit om mee te doen aan de samenle-
ving van morgen. Dat zijn de centrale uitgangspunten.
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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.

Bij de lokale verkiezingen van zondag 14 oktober 2012 gingen we met zijn allen stemmen voor de gemeen-
te- en provincieraden. Het werd een geel-zwarte zondag, van Noordzee tot Maas. De Vlamingen stemden in 
heel Vlaanderen massaal voor ‘De kracht van verandering’.

De verkiezingsoverwinning die de N-VA toen neerzette, staat 
te boek als de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog. De N-VA 
mag dan wel de populairste partij van Vlaanderen zijn, op 
lokaal vlak is ze nog een kleine speler. De gemeenteraadsverkie-
zingen van oktober 2018 moeten daar verandering in brengen.

In aanloop naar de verkiezingen van oktober 2018 is N-VA 
Overpelt op zoek naar sterke kandidaten. U kan Overpelt zien 
als een bedrijf met 15 000 werknemers en met een fusie een 
bedrijf met 47 000 werknemers. Welke profielelementen zouden 
in de vacature staan mocht een raadslid niet verkozen maar 
aangeworven worden:

Î  U handelt strategisch vanuit een echte zorg voor de hele 
lokale samenleving;

Î  U staat met beide benen in de lokale samenleving en bent 
bereid naar inwoners en bevolkingsgroepen te luisteren;

Î  U wilt communiceren met lokale initiatiefnemers;

Î  U bent in staat problemen en wensen van burgers en burger-
groepen te vertalen in lokale beleidsbeslissingen;

Î  U durft nee zeggen tegen overdreven eisen van belangen-
groepen of onrealistische voorstellen van comités, adviesra-
den of actiegroepen;

Î  U bent bereid moeilijke beslissingen uit te leggen, toe te lich-
ten en te verdedigen tegenover belanghebbenden;

Î  U bent in staat uw standpunt helder te verantwoorden, kunt 
op een eerlijke manier een debat voeren, hebt onderhan-
delingsvaardigheden en kunt verantwoord omgaan met de 
media;

Î  U kunt en wilt in teamverband werken;

Î  U hebt kennis van en inzicht in de gemeentelijke bestuur-
lijke organisatie (financieel, personeel, organisatie van het 
bestuursapparaat…);

Î  U specialiseert zich in een of meer beleidsdomeinen;

Î  U draagt bestuurlijke integriteit hoog in het vaandel. U ver-
mijdt belangenvermenging;

Î  U hebt de volgende persoonlijkheidskenmerken: staan 
voor wat u zegt, mensen serieus nemen zonder naïef te zijn, 
kritisch blijven kijken naar wat er op u afkomt, kunnen 
relativeren.

Indien een of meerdere profielkenmerken jouw enthousiasme 
gewekt heeft om aan lokale politiek te doen, of heb je nog vra-
gen, aarzel dan niet en neem contact op met: 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Zorgt u voor verandering?

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

 Bianca Maas
Voorzitter N-VA Overpelt
provincieraadslid
bianca.maas@raadlimburg.be
0473/59609



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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