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N-VA stippelt de toekomst voor Maaseik uit
De uitdagingen die Maaseik en haar deelgemeenten de volgende jaren wachten, zijn enorm. Daarom stippelt 
de N-VA al geruime tijd een beleid op maat van onze stad uit. Met jullie steun kan er in 2019 dan eindelijk 
verandering komen in Maaseik.

De hoge belastingen, de tegenwerking van de economische 
bedrijvigheden in Maaseik, het parkeerbeleid, de mobiliteits-
problemen; ze springen allemaal negatief in het oog. Een mooi 
woonzorgcentrum en een nieuw ziekenhuis, een nieuw  
zwembad, voor elke deelgemeente een nieuwe sporthal,  
parkeergarages: we hebben al vele faciliteiten, maar wie gaat  
dat betalen? Het huidige bestuur denkt daar te weinig over na.

De N-VA weet dat het beter kan en moet. En jullie, inwoners 
van Neeroeteren, Opoeteren en Maaseik, weten dat ook! Het is 
tijd voor een ander, verjongend beleid, met mensen die daad-
werkelijk iets willen en kunnen verwezenlijken.

De prioriteiten van N-VA Maaseik zijn duidelijk:

  De N-VA wil Maaseik uitbouwen en ondersteunen als  
handelscentrum voor ‘fun shopping’ en de horeca alle 
kansen geven.

  Wij denken erover na om Neeroeteren uit te bouwen tot hét 
culturele centrum van onze fusie.

  Opoeteren willen we promoten als toeristisch centrum, 
met de groene longen van onze fusie. 

Wij horen graag hierover uw mening. Laat het ons weten.  
Met een  goed plan en een duidelijke toekomstvisie is het  

makkelijker werken. Daarom willen we slimme besparingen 
in een duidelijke begroting die nieuwe investeringen toelaat. 
Want Maaseik moet een gezellig stadje aan de Maas blijven.

Zolang de N-VA nog in de oppositie zit, blijven we hoe dan 
ook de meerderheid bestoken met goede voorstellen die jullie 
ten goede komen. Omdat de N-VA dagelijks in contact treedt 
met jullie, weten we wat er leeft onder de bevolking. Dat geeft 
ons de nodige energie om iets voor alle inwoners van Maaseik, 
Neeroeteren en Opoeteren te doen. 

Laat jullie stem horen!
De volgende twee jaar zullen wij ons degelijk voorbereiden 
om na oktober 2018 mee te kunnen besturen. Ongeacht rang 
of kleur nodig ik iedereen die geïnteresseerd is uit om mee de 
schouders te zetten onder een breed gedragen beleid voor de 
toekomst. Wij zijn de grootste volkspartij en dat willen wij ook 
bewijzen. Jullie interesses en kennis kunnen bepalend zijn voor 
onze denktank.
 
Hebben jullie vragen of suggesties? Aarzel dan niet en spreek 
onze N-VA-raads- en –bestuursleden aan. Blijf niet lijdzaam 
toezien hoe het schepencollege vaak foute beslissingen neemt, 
maar help ons om antwoorden te eisen op de vragen die jullie 
hebben. Problemen verschuiven en beslissingen uitstellen, dat 
mag misschien de visie van de huidige meerderheid zijn, het is 
niet die van N-VA Maaseik.

“Wij willen verandering voor Maaseik, 
Neeroeteren en Opoeteren.” 
Marc Vereecken, voorzitter N-VA Maaseik
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Hoe veilig zijn middengeleiders op Maaseikse wegen?Sterrenkinderen
Een herdenkingsplaats voor sterrenkinderen
Op de gemeenteraad van 28 november deed  N-VA Maaseik het voorstel om op de plaatselijke kerkhoven van 
alle deelgemeenten een ‘sterretjesweide’ of ‘sterretjesboom’ te creëren om een veel te vroeg afgebroken leven 
te kunnen herdenken. 

Om het stil verdriet na een miskraam te 
verwerken,  kunnen de ouders (indien 
gewenst) een stokje met een sterretje, 
voorzien van de voornaam en het jaar van 
overlijden planten of een bordje hangen 
in een ‘Sterrenboom’. Om het verlies een 
plaats te kunnen geven, is zo’n tastbare 
plek, waar je als ouder heen kunt gaan, als 
je daar behoefte aan hebt, erg belangrijk. 

Wij hopen dat zij een plek van troost en 
een rustpunt mogen vinden. De stad zou 

zich kunnen engageren om zulke sterretjes 
ter beschikking te stellen aan deze ouders, 
mits betaling van een kleine vergoeding. 
De N-VA kan niet begrijpen waarom de 
meerderheid dit voorstel wegstemde op de 
gemeenteraad.

Bedankt dat u erbij was!
Succesvolle breugeliaanse 
avond
Dit najaar organiseerde N-VA Maaseik een 
breugeliaanse avond voor de trouwe achterban 
die de partij door dik en dun steunt, maar ook 
voor iedereen die kennis wilde maken met ons 
partijbestuur. Het werd een zeer geslaagde  
activiteit. 

In een gezellig aangeklede zaal konden  
de talrijke aanwezigen, na een heerlijk
breugeliaans buffet, met Kamerlid Zuhal 
Demir in gesprek te treden. Nogmaals 
bedankt voor jullie aanwezigheid en 
steun, voor de vele positieve reacties en 
aanmoedigingen.

Wist je dat…
  … het schepencollege openbaar beklinkerde grond heeft verkocht aan de dumpingprijs van 100 euro per vierkante 

meter? Ook vijf parkeerkaarten laat het schepencollege schieten. Mocht Joris Helleputte nog dicht bij het plantoen aan 
de Mgr. Koningsstraat (Eikerpoort) staan, hij zou met een verwijtende vinger wijzen naar de meerderheid. Volgens het 
gelijkheidsbeginsel zouden horecazaken hun terrassen ook op deze manier kunnen uitbreiden!

  …heel wat Maaseikenaren ons via Facebook en onze webpagina suggesties en opmerkingen stuurden over het huidig 
mobiliteitsbeleid?  Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans zal die doorspelen aan het kabinet van Ben Weyts, minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken. Je merkt het: N-VA Maaseik schenkt veel belang aan jullie veiligheid.

  …Onze OCMW-mandataris, psycholoog en befaamd Van Eyck-kenner José Raets op 2 november een succesvolle lezing 
hield? De titel was: ‘Alles wat je wilde weten over Van Eyck maar niet durfde vragen’. De aanwezigen in het Selbachmuseum 
luisterden van begin tot eind geboeid.

  …de N-VA-mandatarissen vaak uitnodigingen ontvangen voor evenementen, tentoonstellingen en vieringen?  
Dat waarderen we enorm. Daarom zeggen we graag: “Bedankt voor jullie gastvrijheid!”

Vorig jaar moesten we een dodelijk verkeersslachtoffer betreuren aan de middengeleider op de  
Weertersteenweg. Reden genoeg voor N-VA-raadslid Guido Hellings om via het schepencollege een verzoek 
te richten aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om alle verkeerspoorten en middengeleiders in 
Maaseik onder de loep te nemen. Inmiddels is er echter nog steeds geen oplossing.

Na het recente zware ongeval in de Brugstraat in 
Neeroeteren, zette raadslid Hellings het punt op-
nieuw op de agenda van de gemeenteraad. 

De bevoegde schepen kon niet anders dan te her-
halen wat de burgemeester vorig jaar had geant-
woord (dat het AWV nog geen antwoord bezorgde) 
en voegde eraan toe dat de gewestwegen op het 
grondgebied van Maaseik niet onder stedelijke 
bevoegdheid vallen. 

De N-VA vindt het hoog tijd dat de stad iets harder 
op de tafel klopt, zeker nu er in de Rotemerlaan 
ook een middengeleider gepland wordt. Zo’n 
installatie heeft ongetwijfeld nut, maar alleen als 
ze deskundig geplaatst wordt en de weg niet te 
bochtig maakt.

N-VA-raadslid Petra Jeurissen wil 
rouwende ouders een plekje geven 

om hun verlies te verwerken.  

Raadslid Guido Hellings wil dat het Agent-
schap Wegen en Verkeer de verkeerspoorten 

in Maaseik onder de loep neemt.  

MAASEIK-NEEROETEREN-OPOETEREN

V.l.n.r.: gemeenteraadsleden Ine Franssen, Guido Hellings, Guido Geusen (fractievoorzitter), bestuursleden Brigitte Buntinx, Guy Telen, 
kamerlid Wouter Raskin, bestuurslid Jens Martens, kamerlid Zuhal Demir (afdelingsmeter), bestuurslid Frank Moons, gemeenteraadsleden 

Petra Jeurissen, Frieda Neyens, bestuursleden José Raets (OCMW-raadslid), Hubert Neyens, Marc Vereecken (afdelingsvoorzitter)

Hef het glas op 2017 
met de N-VA!
Met de feestdagen in het verschiet zijn wij al 
bezig met de organisatie van onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. Die organiseren we 
samen met onze buurgemeenten As en 
Kinrooi. Jullie zijn van harte welkom op 
zondag 22 januari bij Bivakhuizen ’t Driege, 
Roosterbergstraat 36, Opoeteren. 

Gastspreker: 
Zuhal Demir

22 januari  
2017
11 uur

Bivakhuizen ’t Driege,  

Opoeteren

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

Het bestuur van N-VA Maaseik wenst 
u en uw dierbaren prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2017!
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


