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Trots op Maaseik, trots op onze regio

N-VA blij met nieuw Ziekenhuis 
Maas en Kempen 

N-VA Maaseik sluit zich graag aan bij de algemene tevredenheid rond het 
nieuwe Ziekenhuis Maas en Kempen. Onze stad beschikt nu over een goed 
uitgerust, hypermodern ziekenhuis. Bovendien mooi geïntegreerd in het  
landschap en op niet te verre afstand van de stadskern.
Onze dankbaarheid gaat uit naar de Vlaam-
se Regering, die deze nieuwbouw financieel 
mogelijk maakte. Ook de constructieve rol 
van zusterstad Bree, onze partner, verdient 
erkenning. Tenslotte een welgemeend profi-
ciat aan artsen, verpleegkundigen en andere 
personeelsleden, die zich dagelijks voor de 
patiënten inzetten. N-VA betreurt wel dat 
de directie, die het bouwproject realiseerde, 
inmiddels ontslagen is.

Met de opening van de nieuwbouw is het 
beleidswerk niet af. Een ziekenhuis is maar 
leefbaar met een eigen welzijnsregio. Vol-
doende patiënten moeten de weg vinden naar 
het meest nabije ziekenhuis. Dat zou geen 
probleem mogen zijn. Maaseik, Kinrooi,  
Bree, Oudsbergen (Meeuwen-Gruitrode) 
en Dilsen-Stokkem tellen samen meer dan 

100.000 inwoners. Toch moeten we vaststellen 
dat onze welzijnsregio niet afgebakend raakt. 
Hier is nog werk te doen. N-VA Maaseik wil 
dat dit probleem zo snel mogelijk opgelost 
wordt. 

Intussen kijken we al weer verder naar de toe-
komst. Ook op andere vlakken is er nog werk 
aan de winkel. Zo willen we graag op termijn 
een spoorverbinding met station gerealiseerd 
zien in Maaseik. Ook de erkenning van onze 
streek als industrieel, 
toeristisch en land-
bouwcentrum vinden 
we belangrijk.

Samen met u 
gaan we voor een 
beter Maaseik 
Beste inwoners

In oktober volgend jaar zijn het 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Binnenkort zullen we jullie 
informeren over onze visie en 
plannen voor Maaseik. Dat doen 
we op onze Facebookpagina, via 
onze website en via ons huis-aan-
huisblad. Tal van beleidsdomeinen 
zullen de revue passeren: lokale 
economie, veiligheid en verkeers-
veiligheid, identiteit, wonen en 
nog vele andere. Wij willen wer-
ken aan een totale beleidsvisie. 
Iedereen moet zich kunnen thuis 
voelen in Maaseik. 

Heb jij interesse om samen met 
ons mee vorm te geven aan een 
beter Maaseik? Aarzel dan zeker 
niet om contact met ons op te 
nemen. De contactgegevens van 
al onze bestuursleden vind je op 
onze website www.n-va.be/
maaseik. Wij zien de verkiezin-
gen in 2018 alvast vol vertrouwen 
tegemoet. 

We gaan ervoor. Samen met u! 

Marc Vereecken
Afdelingsvoorzitter N-VA 
Maaseik-Neeroeteren-Opoeteren. 

  José Raets 
OCMW-mandataris
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Geen vertrouwen meer in autonome  
gemeentebedrijven Maaseik
N-VA Maaseik is het beu. De werking en de  
ondoorzichtige besluitvorming van de autonome  
gemeentebedrijven (AGB’s) van de stad Maaseik  
zijn onaanvaardbaar. Een autonoom gemeentebedrijf 
is een soort dochteronderneming van de stad die  
enkele zeer specifieke taken op zich neemt. De  
afgevaardigden namens N-VA Maaseik in de bedrijven 
zullen de vergaderingen niet langer meer bijwonen en 
ontvangen dus ook geen zitpenning meer.

De interne werking scoort een onvoldoende. Zo functioneert 
de administratie bijvoorbeeld niet optimaal. Denk daarbij aan 
de briefwisseling, uitnodigingen enzovoort. Bovendien stellen 
wij ons ook de vraag of de bedrijven wel voldoende transparant 
werken. 

“Ons voorstel is om deze bestuursorganen af te schaffen en 
alle bevoegdheden over te dragen aan het gemeentebestuur en 
de gemeenteraad”, aldus N-VA-voorzitter Marc Vereecken. In 
Open VLD vonden wij hierin een medestander. “We zijn op 
zich niet tegen AGB’s, maar ze moeten wel efficient en transpar-
tant functioneren.”

Geslaagde wandelzoektocht en heerlijk ontbijt
Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag organiseerde N-VA Maaseik-Neeroeteren-Opoeteren op zondag 9 
juli een prachtige wandelzoektocht in Opoeteren.

Onder leiding van Ine Franssen en 
Guido Hellings trokken we met een 
gezellige groep de natuur in. We 
wandelden langs de Oeter, richting de 
Volmolen en zo terug naar de blokhut 
van buurtraad De Leu. Bovendien 
genoten we na deze ochtendtrip van 
een heerlijk goed gevuld ontbijtbuf-

fet, waarvoor bijzondere dank aan 
mevrouw Marie-Louise Henkens 
en tevens werd de winnaar van de 
wandelzoektocht bekend gemaakt. 
Het was een aangename kennisma-
kingsdag met N-VA-sympathisanten 
en voor onze bestuursleden een leuke 
teambuilding.

  De autonome gemeentebedrijven werken niet opti-
maal en zijn bovendien onvoldoende transparant.

“Schaf deze bestuurs-
organen af en draag 
de taken over aan het 
gemeentebestuur.”

Marc Vereecken  
voorzitter N-VA Maaseik
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Jens Martens stelt zich voor aan u 
De Kracht van Verandering verankeren is de uitdaging waar wij met 
N-VA Maaseik voor staan. Onze mandatarissen en bestuursleden  
geloven erin en gaan ervoor. Eén van die bestuursleden is Jens  
Martens. Hij stelt zich graag voor aan u. 

Als geboren en getogen Maaseikenaar, 
bouwjaar 1989, is Jens fier om zijn schou-
ders mee onder de toekomst van onze 
stad te mogen zetten. 

Jens studeerde rechten aan de Universiteit 
Hasselt en fiscaliteit aan de KU Leuven. 
In 2007 werd hij met veel enthousiasme 
lid van de N-VA. De goede organisatie en 
toffe teamspirit binnen N-VA Maaseik 
maakte zijn engagement nog groter.

Jens volgt de Maaseiker politiek nauw-
gezet op, met bijzondere aandacht voor 
de lokale belastingen. Op dat vlak is er 
nog veel ruimte voor verbetering, vindt 
Jens. Vanuit zijn beroepsachtergrond en 
zijn kennis van de fiscaliteit in ons land, 
staat Jens onze fractie met advies bij. Ook 

geeft hij ons toelichting bij de juridi-
sche achtergrond van de te behandelen 
agendapunten op zowel de gemeente- als 
de OCMW-raad. 

Natuurlijk is het niet al politiek wat de 
klok slaat. Naast zijn dagelijkse job en 
zijn activiteiten binnen N-VA Maaseik 
houdt Jens van diverse vechtsporten en 
gevechtskunsten. Hij heeft hierin heel wat 
vaardigheden en technieken succesvol 
onder de knie.

N-VA Maaseik is heel blij met Jens. Wij 
willen hem dan ook bedanken voor zijn 
eindeloze inzet. We kijken er bovendien 
naar uit om ook in de toekomst samen 
met Jens werk te maken van een beter 
Maaseik.

Vanuit mijn achtergrond 
leg ik me vooral toe op de 
belastingen in Maaseik. 
Daar is nog veel ruimte 
voor verbetering. 

Jens Martens

Wist je dat ...
  De oppositie niet uitgenodigd was tijdens de officiële inhuldiging van het nieuwe Ziekenhuis 

Maas en Kempen? We steunden het initiatief nochtans. Desalniettemin willen we via deze weg 
alle medewerkers van het nieuwe ziekenhuis bijzonder veel succes toewensen. 

  De meerderheid de borgstelling voor de lening voor Noliko vergeten was op de agenda van 
de gemeenteraad te zetten? Daardoor moest er op 25 september een extra gemeenteraad 
bijeengeroepen worden. Volgens N-VA Maaseik kan het niet de bedoeling zijn dat er extra 
zitpenningen opgestreken worden. Daarom stelde gemeenteraadslid Guido Hellings voor om de 
zitpenningen van ieder gemeenteraadslid integraal aan Music For Life te schenken tijdens de 
warmste week. Helaas stemde de meerderheid tegen. 

  De gemeentewebsite van Maaseik onvoldoende beveiligd werd? In heel wat gemeenten in 
Vlaanderen stelde men vast dat de beveiliging van onder meer het digitale loket niet altijd 
waterdicht is. Via zo’n digitaal loket kan je bijvoorbeeld een officieel attest aanvragen of een 
adreswijziging doorgeven. N-VA-raadslid Ine Franssen stelde het probleem aan de kaak. Pas 
nadien werd het probleem opgelost, ook al wekte het gemeentebestuur de indruk dat er nooit 
een probleem geweest is. Dankzij de oplettendheid van N-VA Maaseik werd het probleem 
opgelost.

  Jeugdhuis D’Ambi in Neeroeteren een volledige metamorfose heeft ondergaan? Na de 
verbouwingswerken ziet het er schitterend, maar vooral gezellig uit. Onze felicitaties aan 
de vrijwilligers die dit hebben gerealiseerd. Op vrijdag 27 oktober organiseren zij een Fifa 
18-tornooi op Play Station 4.

  De Limburgse Uilenspiegelviering van de vzw Vlaamse Actieve Senioren plaatsvindt 
op 4 november 2017 vanaf 12u30? Je kan je inschrijven voor 27 oktober bij de 
Maas-Oeter afdeling. Kosten bedragen 30 euro per persoon. Voor meer info kan je 
terecht bij Hubert Neyens op het telefoonnummer 089/ 86 39 07.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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