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Veilig thuis in een welvarend Maaseik

Marc Vereecken trekt N-VA-lijst

Op 14 oktober trekt u, samen met alle inwoners van Maaseik, Neeroeteren 
en Opoeteren, naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. 
Oud-afdelingsvoorzitter Marc Vereecken zal in oktober de N-VA-lijst 
trekken. Marc en de volledige N-VA-ploeg willen u een veilige thuis in een 
welvarend Maaseik bieden. 

Wie is Marc Vereecken? 
“Als lijsttrekker van N-VA Maaseik-Neeroe-
teren-Opoeteren ben ik fier om met onze lijst 
naar de kiezer te trekken. Als sportman en 
als ondernemer ga ik altijd voor het aller-
hoogste. Die gedrevenheid werkt stimulerend. 
De steun die we dagelijks krijgen om door te 
gaan met onze plannen is enorm.

Ik ben 51 jaar, vader van twee fantastische 
dochters (Laura en Justine) en al 29 jaar baat 
ik samen met mijn vrouw Kathleen ’t Poortje 
uit in Maaseik. Ik speel al 40 jaar tennis 
en sinds 2012 ben ik actief binnen N-VA 
Maaseik. 

Mijn sociaal engagement is een troef. Het 
leggen van contacten vind ik fijn, waardoor 
ik veel input over de gang van zaken ontvang. 

Met die problemen en suggesties probeer ik 
in de politiek aan de slag te gaan”, stelt Marc 
zichzelf voor.

Een geloofwaardig alternatief
“Met de steun van het N-VA-partijsecreta-
riaat, onze ministers, onze bewegingsver-
antwoordelijken, onze mandatarissen en 
bestuursleden ben ik klaar om de uitdaging 
aan te gaan. Samen met u gaan we voor een 
beter Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren.  
De N-VA biedt u een alternatief voor het 
huidige beleid”, zegt Marc.

Marc: “Binnenkort gaan wij onze deelge-
meenten bezoeken, te beginnen in Dorne en 
te eindigen in Aldeneik. Ik kijk ernaar uit om 
u te ontmoeten, want wie wil het niet beter 
hebben? Gaat u samen met ons voor  
de Verandering?

Nieuwe voorzitter

N-VA Maaseik heeft een nieuwe  
afdelingsvoorzitter. Jens Martens neemt 
het stokje over van Marc Vereecken.  
Jens is een geboren en getogen  
Maaseikernaar met een hart voor  
Opoeteren en Neeroeteren. “Samen met 
de hele bestuursploeg wil ik me inzetten 
voor onze bruisende afdeling”, zegt Jens.

Marc Vereecken geeft de fakkel door om 
zich volledig te kunnen richten op  
de gemeenteraadsverkiezingen van  
14 oktober. Marc trekt in oktober de 
N-VA-lijst. Daarom besliste het afdelings-
bestuur om Marc te ontlasten van zijn  
bestuurstaken. Zo kan Marc zich voor 
100 procent inzetten voor deze, voor 
N-VA Maaseik, zeer belangrijke  
verkiezingen.

Jens: “In de nabije toekomst hoop ik u te  
mogen begroeten op een van onze 
bijeenkomsten in Maaseik, Neeroeteren 
of Opoeteren. Alleen samen kunnen we 
gaan voor Verandering in Maaseik.  
Mag ik ook op jouw steun rekenen?”

Jens Martens
Afdelingsvoorzitter

“De N-VA biedt u een 
alternatief voor het  
huidige beleid.”

Marc Vereecken, lijsttrekker
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N-VA-voorstel uitgevoerd
Een herdenkingsplaats voor sterrenkinderen
In 2016 deed N-VA Maaseik op de gemeenteraad het voorstel om 
op de plaatselijke kerkhoven van Maaseik, Neeroeteren en Opoete-
ren een ‘sterretjesweide’ te creëren om een veel te vroeg afgebroken 
leven te kunnen herdenken. Na heel wat overleg met de bevoegde 
schepen zijn die herdenkingsplaatsen er nu. 

Om het verdriet na een miskraam te verwerken, kunnen ouders, 
indien ze dat willen, een stokje met een sterretje voorzien op een van 
de begraafplaatsen in de deelgemeenten. 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. De N-VA is blij dat er nu 
dergelijke herdenkingsplaatsen zijn.

Wist je dat …
de verbouwingswerken 
voor een betere dienst-
verlening aan de bevol-
king zorgen voor een 
kettingreactie aan kosten 
van enkele miljoenen 
euro’s? Dat werd duidelijk 
bij de tweede fase van de 
verbouwing van het ACM 
en bij de verdere plannen 
van de meerderheid.  Guido Geusen 

Fractievoorzitter

  Gemeenteraadslid Ine Franssen en partijvoorzitter 
Bart De Wever op de nieuwjaarsreceptie in Mechelen.

  N-VA Maaseik met enkele Vlaamse ministers op de nieuwjaarsreceptie in 
Mechelen. De Vlaamse Regering zet vandaag al de lijnen uit voor het Vlaan-
deren van morgen. Met sterke scholen, met innovatie die onze economie 
sterk maakt, met slimme investeringen die u uit de file halen. En dat allemaal 
dankzij een slankere overheid, die u minder kost, maar meer voor u doet.

 N-VA Maaseik in beeld

5 krachtlijnen voor een veilige thuis  
in een welvarend Maaseik
1  Orde op zaken stellen

Een stem voor de N-VA is een garantie voor een nieuwe 
wind door Maaseik. De N-VA zal loyaal samenwerken om 
onze stad op het goede spoor te krijgen. Het stadspersoneel 
is onze partner.

2  Slim met geld omgaan
De N-VA wil de financiële puinhoop saneren en een sober 
en verantwoord beleid voeren. Een gunstig onderne-
mingsklimaat is daarbij essentieel. We willen dan ook een 
ondernemersloket in het leven roepen. Er moet daarnaast 
meer ingezet worden op het binnenhalen van Limburgse, 
Vlaamse en Europese subsidies. Dit is de enige realistische 
manier om nieuwe beleidsinitiatieven in de nabije toekomst 
mogelijk te maken. 

3  N-VA kiest voor jonge gezinnen
Jonge hardwerkende gezinnen zijn de toekomst. Wij willen 
zorgen voor een aangename leefomgeving, voldoende kin-

deropvang, een vlotte mobiliteit en een efficiënt stads- 
bestuur.

Met respect voor onze senioren, zodat ook zij kunnen genie-
ten van hun kinderen en kleinkinderen op hun oude dag. 
En dat binnen een betaalbaar kader.

4  Een fiscaalvriendelijk Maaseik
De belastingen zijn veel te hoog. Wij verhogen de belastin-
gen niet. We willen de pestbelastingen, zoals de promobij-
drage, bovendien een halt toeroepen. 

5  Van Dorne tot Aldeneik
Iedereen betrekken bij het beleid is cruciaal. We willen 
luisteren naar de inwoners en rekening houden met wat er 
leeft. De N-VA staat voor een politiek voor én met de burger. 
Daarnaast willen we inzetten op de lokale gemeenschappen, 
door onze buurten intensief te ondersteunen. Op die manier 
wil de N-VA een boost geven aan het gemeenschapsleven.
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Meerderheid stemt voorstel weg

N-VA-voorstel: minder politieke mandaten
Tijdens deze legislatuur drong N-VA Maaseik er meermaals op aan om het aantal mandaten in de autonome 
gemeentebedrijven (AGB’s) te verminderen. Dat zorgt voor minder vergaderingen, minder zitpenningen en 
meer transparantie. Steeds vingen we bot. 

Statutenwijziging 
Op de gemeenteraad van januari stond plots een statuten- 
wijziging van de AGB’s op de agenda. Voortaan wordt het 
directiecomité samengesteld uit leden van het schepencollege. 
De samenstelling van de raad van bestuur zou behouden blijven. 
Dit om het autonome karakter van de bedrijven te verzekeren.

N-VA wil verregaande wijziging
N-VA Maaseik diende daarom een amendement in om de 
statuten van de AGB’s verregaand te wijzigen, zodat de raad van 
bestuur voortaan uit alle gemeenteraadsleden zou bestaan.

De voordelen van ons voorstel:
  Geen extra vergaderingen meer
  Geen extra presentiegelden meer
  Meer transparantie

N-VA-voorstel weggestemd 
Het amendement werd jammer genoeg 
van de tafel geveegd. Ook in de toe-
komst zullen deze mandaten blijven 
bestaan. En de werking van de gemeen-
telijke bedrijven wordt bovendien niet 
transparanter.  

Volharden  
Ook na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober zullen we ons voor-
stel op tafel blijven leggen. Hopelijk 
kunnen we dan, met uw steun, vanuit 
de meerderheid alsnog deze mandaten 
afschaffen.  

De aanhouder wint

Klachten wzc De Maaspoorte worden eindelijk ernstig 
genomen
Meer dan vijftien keer, onder meer via meldingen bij de gouverneur en een parlementaire vraag, vroeg  
de N-VA om klachten van bewoners en personeel in woonzorgcentrum De Maaspoorte eindelijk ernstig  
te nemen. Dat gebeurt nu. De aanhouder wint. Maar we zijn er nog niet. 

Meerderheid draait bij: klachten ernstig genomen
Na herhaaldelijk aandringen draaide de meerderheid einde-
lijk bij. De behandeling van klachten in woonzorgcentrum De 
Maaspoorte stond op de agenda van de zitting van de OCMW-
raad in januari.

Preventiecoach moet klachten vermijden
Voor de N-VA is het ernstig nemen van klachten niet voldoende. 
Daarom plaatsten we een toegevoegd punt op de agenda van de 
OCMW-raad. Het OCMW moet, met steun van de Vlaamse 
overheid, een preventiecoach aanstellen. Die coach kan ervoor 
zorgen dat de gezondheid van de bewoners nog beter bewaakt 
wordt. Dat zal leiden tot minder klachten. Wij volgen deze zaak 
verder op. Dan kunnen burgers en bewoners weer gerust slapen.

  Guido Hellings 
Gemeenteraadslid

  Jens Martens 
Afdelingsvoorzitter

  José Raets 
OCMW-raadslid  Foto: M.J. Franssen



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

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:     /     /
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