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Fusiekoorts in Limburg

Beste Nieuwerkerkenaar,

De fusiekoorts hangt duidelijk boven Limburg. Meeuwen-Gruit-
rode, Opglabbeek, Alken, Neerpelt, Overpelt, Leopoldsburg: 
als we de kranten mogen geloven wordt het lijstje Limburgse 
gemeenten dat een fusie met een buurgemeente onderzoekt elke 
dag langer. Haast onvermijdelijk hangt de fusiekoorts ook boven 
onze gemeente. Op een recente gemeenteraad verklaarden som-
mige leden van de Nieuwerkerkse meerderheid zelfs openlijk dat 
een fusie voor hen geen taboe is. 

Schuldverlaging is goede reden om te fuseren

Verder dan woorden en dromen is het voorlopig nog niet 
gekomen. Maar Vlaams minister Homans belooft wel een 
schuldovername van 500 euro per inwoner aan gemeenten die 
voor het einde van het jaar hun fusieplannen finaliseren. Voor 
de schatkist van Nieuwerkerken zou dat al snel een extraatje van 
3,4 miljoen euro betekenen. Een aardig bedrag als je weet dat de 
schuld per Nieuwerkerkenaar in 2015 nog op 876 euro lag.

 

 

De vorige grote fusieronde, midden jaren zeventig, kwam 
grotendeels tot stand door politieke akkoorden en strategische 
overwegingen van toenmalige burgemeesters. Dat mag nu zeker 
niet het motief voor een fusie zijn. N-VA Nieuwerkerken wil dat 
in de eerste plaats de Nieuwerkerkenaar erop vooruitgaat. 

Nadruk moet liggen op voordelen voor inwoners

De N-VA stelt duidelijke voorwaarden aan een fusie: een kwa-
liteitsvolle dienstverlening voor gezinnen en minder mobiele 
inwoners, doordachte culturele, sportieve en jeugdinvesteringen 
in alle vier de deelgemeenten, een duurzame visie op landbouw 
en goede faciliteiten voor kinderopvang en onderwijs (afgestemd 
op de bevolkingsgroei).

Als aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, heeft het voor 
N-VA Nieuwerkerken geen zin om in een fusie te stappen. Een 
fusie in dienst van de mensen, in functie van de toekomst van 
onze kinderen, maar geen fusie om te fusioneren en al zeker niet 
in dienst van het politiek systeem. 

“Een fusie moet ten dienste staan van de toekomst van 
alle inwoners, niet van het politieke systeem. ”

Marie-Rose Schops, voorzitter N-VA Nieuwerkerken

Nieuwerkerken in beeld
In grote getalen nam u deel aan de fotowedstrijd in ons vorige 
huis-aan-huisblad. Het afgebeelde kapelletje was uiteraard te 
bewonderen in de Doorstraat in Kozen. 

Voor diegenen die niet gewonnen hebben, komt hier een tweede 
kans om deel te nemen aan aan Nieuwerkerken in beeld. 

Weet u waar deze foto genomen is? Mail uw antwoord dan samen 
met uw adres naar jeroen.achten@n-va.be of steek een briefje in 
de brievenbus van Kerkstraat 185, Nieuwerkerken. 
Wie weet wint u wel een mooie prijs. Veel geluk!
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De bestrijding van armoede is een belangrijke uitdaging, 
ook in Nieuwerkerken. De N-VA vindt het daarom vreemd 
dat het gemeentebestuur niet intekende op een project 
dat bevoegd minister Liesbeth Homans lanceerde. Via dit 
project kunnen gemeenten aan kansarme kinderen tot en 
met 12 jaar en hun ouders nochtans een gezonde maaltijd 
aanbieden aan het tarief van slechts één euro.

De gezonde maaltijd aan een voordelig tarief is niet het enige 
voordeel dat kwetsbare kinderen ondervinden van dit pro-
ject. Het brengt gezinnen namelijk tegelijkertijd in  
contact met een breed netwerk van organisaties die onder 
meer huistaakbegeleiding en preventieve gezinsonder- 
steuning aanbieden. Daarnaast krijgen kansarmen ook de  
mogelijkheid om hun sociaal netwerk uit te breiden.

Gemeente mist kans voor kwetsbare gezinnen 
 
Het bestuur van N-VA Nieuwerkerken nodigde het gemeen-
tebestuur verschillende keren uit om zich kandidaat te stellen 
voor deze subsidies. Helaas toonde de leden van de meerder-
heid geen enkele interesse om het zelfs maar te 
 

 
proberen. Ondertussen is de periode voor de kandidatuur-
stelling verlopen. 

“Een gemiste kans om via extra middelen kwetsbare gezin-
nen te helpen,” oordeelt het N-VA-bestuur. “Want de strijd 
tegen armoede blijft een uitdaging. De meest recente cijfers 
van Kind & Gezin tonen aan dat de armoede in onze ge-
meente in tien jaar tijd sterk gestegen is. Terwijl in 2005 nog 
drie procent van de gezinnen in Nieuwerkerken kansarm 
was, liep dat aantal op tot 7,1 procent in 2015.”

Een pluim voor ... 
Berlinda, Ivo en Marieke van kinderopvang Het Tegelrijke

Wat ooit startte met slechts twee kinderen, is uitgegroeid tot een volwaardige voor- 
en naschoolse kinderopvang waar 18 kinderen vandaag een tweede thuis vinden. 
Berlinda, Ivo en Marieke hebben in Het Tegelijke duidelijk gekozen voor een inspire-
rende omgeving waar kinderen kunnen knutselen, spelen en zichzelf ontdekken. Ook 
warme maaltijden en schoolvervoer zijn een onderdeel van hun dagelijks werk en 
passie. De dankbaarheid is groot. 

Natuurlijk is Het Tegelrijke niet de enige opvang die zich dagelijks inzet voor de 
opvang van onze kinderen. N-VA Nieuwerkerken wil daarom het belang van zowel 
de landelijke en de gemeentelijke opvang in onze gemeente benadrukken en alle initi-
atiefnemers in de bloemetjes zetten. Met de komst van nieuwe gezinnen naar onze 
gemeente hebben we alle opvanginitiatieven in Nieuwerkerken namelijk broodnodig.

 De gemeente toonde zelfs geen interesse in een Vlaams project 
dat kwetsbare gezinnen écht kan helpen.

Red De Zijp!
Wat ooit het uithangbord van onze gemeente was voor wan-
delaars ligt er vandaag bijzonder slecht bij. Het waardevol 
natuurgebied De Zijp heeft zwaar te lijden onder jarenlange 
verloedering. Vooral de vijver en de wandelpaden zijn er erg 
aan toe. Zelfs het idyllische brugje is het stilaan aan het bege-
ven. N-VA-bestuurslid Jeroen Achten stelt zich daarom vragen 
bij de prioriteiten van het gemeentebestuur.

De meerderheid verstopt zich achter de budgettaire krapte om 
vooral niet te investeren in de Zijp, maar vindt wel geld voor 
megalomane investeringen in klinkers en beton, die klaar moeten zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018. Jeroen Achten vraagt daarom een duurzame visie op de opwaardering van het natuurgebied.

“Wanneer ontwikkelt de gemeente een duurzame visie op het natuurgebied?” 
Jeroen Achten, bestuurslid N-VA Nieuwerkerken

Gemeentebestuur toont geen interesse in 1-euromaaltijden
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Elk jaar organiseert de Vlaamse overheid in samenwerking met 
diverse jongerenzenders een ‘buitenspeeldag’. Dit initiatief heeft 
als doel om het kinderen en jongeren in de eigen buurt aan het 
spelen te zetten. In Nieuwerkerken is dat echter niet evident, 
want speelruimte voor de jeugd is schaars.

De N-VA luidde in 2014 al de alarmbel over onvoldoende speel-
ruimte in het centrum van deelgemeente Nieuwerkerken. Zeker 
nu vele jonge gezinnen daar de laatste jaren een huis kochten of 
huurden, zijn speelpleinen en groene ruimte extra nodig. Maar 
nadat het oude ‘speelpleintje’ aan de Tijlozenstraat plaats moest 
maken voor extra wooneenheden, blijft er voor de kinderen in 
het centrum nauwelijks nog een stukje groen over om te spelen of 
om elkaar te ontmoeten. 

Meerderheid neemt amper initiatief

Toen N-VA Nieuwerkerken haar ongerustheid uitte over de situa-
tie, reageerde de meerderheid nogal oneerbiedig door te zeggen  
 

ouders en kinderen zich maar moesten begeven naar locaties in 
de omliggende gemeenten en steden om buiten te spelen. 

Het verbaast ons dan ook niet dat er sinds 2014 nog maar weinig 
veranderde aan de huidige situatie. Ook de mogelijkheid om 
‘speelstraten’ te organiseren, waarbij straten of delen ervan voor 
korte tijd afgezet worden zodat kinderen er kunnen spelen, wordt 
amper gebruikt. Na drie jaar vonden er maar een handvol speel-
straten plaats. Op een structurele oplossing blijft het wachten. 

Buitenspelen: essentieel voor ontwikkeling kinderen

N-VA-bestuurslid An Dehaese blijft daarom pleiten voor vol-
doende speelruimte in het centrum, zeker nu steeds meer jonge 
gezinnen zich vestigen in onze gemeente: “Niet alleen is buiten-
spelen de ideale manier voor kinderen om te ontsnappen aan de 
dagelijkse stress en drukte, het heeft ook een positief effect op de  
lichamelijke gezondheid en de motori-
sche ontwikkeling van het kind.”

N-VA lanceert voorstel voor luierbank
Iedereen die kinderen heeft, kan ervan meespreken: een kind 
ter wereld zetten, betekent een serieuze hap uit het budget. 
 
Vooral luiers vergen in de eerste levensjaren een serieuze in-
vestering, zeker voor jonge koppels en alleenstaande ouders die 
sowieso onder financiële druk staan. N-VA-voorzitter  
Marie-Rose Schops stelt daarom voor om in Nieuwerkerken 
een ‘luierbank’ op te richten. 

Kinderen groeien razendsnel. Ook het dragen van luiers be-
hoort al snel tot het verleden. Ouders blijven zo al snel met een 
overschot zitten dat ze niet altijd even snel kwijt geraken. “Via 
de luierbank verzamelen we deze overschotten”, legt  
Marie-Rose Schops uit. “Vervolgens stellen we ze in pakketten 
ter beschikking van kwetsbare jonge ouders.” 

Ouders die in aanmerking komen, kunnen voor een beschei-
den bedrag een pakket van luiers kopen. “Een luierbank zou 
deze doelgroep dus een serieuze steun in de rug geven”, besluit 
de N-VA-voorzitter.

Onvoldoende speelruimte 
blijft een pijnpunt

 “Geef kinderen in Nieuwerkerken de kans om te  
 ontsnappen aan de dagelijkse stress en drukte.”

An Dehaese, bestuurslid N-VA Nieuwerkerken



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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan-
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart. 
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


