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Politiek is al lang geen mannen-
bastion meer. In Vlaanderen leiden 
vrouwen hun partij en ook aan de 
ander kant van de taalgrens zijn er 
partijen waar de vrouwen het gro-
tendeels voor het zeggen hebben 
(ook al zeggen ze vaak ‘non’).

Vrouwen kunnen hun maatschap-
pelijk engagement via de politiek 
waarmaken. Jouw  actieve rol kan 
daar toe bijdragen. Lokale politica’s 
halen aan dat concrete veranderin-
gen als resultaat van hun inspan-
ningen ontzettend veel voldoening 
geven. Bovendien betekent aan 
politiek doen niet noodzakelijk dat 
je steeds geconfronteerd wordt met 
een overvolle agenda!

Hechtel-Eksel heeft jouw efficiëntie 
en professionalisme hard nodig. 
Samen kunnen we aan een stevig 
beleid werken.

Voel je het kriebelen? Wil je ons 
graag versterken?

Contacteer ons dan via  
annemie.neyens@n-va.be

VROUWEN IN DE 
POLITIEK

Gezinnen in armoede laat de N-VA 
niet in de kou staan.

Op zaterdag 24 oktober 2015
organiseren N-VA  Hechtel-Eksel en N-VA Peer hun eerste

Pasta-avond
Iedereen is van harte welkom in buurthuis ’t Hoksent, 
Hoksentstraat 1, Eksel.

Rekenen… in de Wetstraat en in de Dorpstraat
Rekenen, dat doen we thuis

allemaal om inkomsten en 

uitgaven in evenwicht te 

brengen. Ook de Vlaamse en de

federale regering doen dat, om

de historisch opgebouwde 

schulden te verminderen. 

Daarom zijn, soms harde, 

maar toch evidente maatregelen  

noodzakelijk. Snoeien om

later beter te laten bloeien. 

GEZINNEN IN ARMOEDE KUNNEN OP N-VA 
REKENEN

Maar de N-VA wil zeker ook niet de vele 
families in kinderarmoede vergeten. Zij 
moeten vaak harder rekenen dan ieder-
een. Na een studie van het PXL- Limburg 
blijkt dat kinderen in een  traditioneel 
gezin nog steeds een stapje voor  
hebben. Maar laten we ons focussen  
op alle andere kinderen en hen de  
mogelijkheid bieden om  een fantastische 
toekomst uit te bouwen.

REKENEN OP SOLIDARITEIT

Rekenen op onze solidariteit, dat doen de 
honderden internationale vluchtelingen 
uit oorlogsgebied. Laat ons een hartelijk 
en welkom volk zijn maar ook rekenen 
op een vlotte integratie.

Een speciale dank aan onze ex-voorzitter 
Greg en zijn echtgenote Carolien,  
op wie we jaren konden  
rekenen en die we bij de  
opstart van hun nieuwe zaak  
veel  succes wensen.

Annemie Neyens
Voorzitter N-VA Hechtel-Eksel
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Een bos heeft meerdere functies 
voor de gemeenschap. Een functie, 
die opgang maakt en die tevens 
symbool staat voor de wijzigende 
begraafcultuur in Europa, is deze 
van een natuurbegraafplaats. Vol-
gens de N-VA moet ook het Pijn-
venbos daarvoor in aanmerking 
kunnen komen.

AFSCHEID IN RUST EN HARMONIE

De mogelijkheid om in de natuur-
lijke omgeving van een bos bijgezet 
te worden is voor veel mensen een 
waardevolle vorm van afscheid 
nemen. Rust, harmonie en de con-
stante natuurveranderingen geven 
troost voor familie en vrienden. Men 
spreekt niet van een graf, maar van 
een ‘rustbiotoop’. Dit kan een boom, 
een struik of enig ander natuurmerk-
teken zijn. 

Daarrond kunnen meerdere, soms 
tot 12 urnen, geplaatst worden. Bij 
een familiebiotoop kunnen meerdere 
generaties een rustplaats vinden. De 
urnen zijn binnen enkele maanden 
biologisch afbreekbaar. Grafzorg 
is niet nodig, daar zorgt de natuur 

voor. Er is ook de mogelijkheid om 
kleine naamplaatjes aan te brengen.

PIJNVENBOS ALS NATUURBEGRAAF-
PLAATS?

In België wil de stad Gent als eerste 
een natuurbegraafplaats aanleggen. 
In Hamont-Achel werd dit punt on-
langs op de agenda van de gemeente-
raad gebracht en ook in Hechtel-Eksel 
vroeg de N-VA-fractie op de zitting 
van 30 juni aandacht hiervoor.

De bevoegde Vlaamse minister 
werkt inmiddels aan een aanpassing 
van de wetgeving. Eens dit geregeld 
is, kan het concept van een natuurbe-
graafplaats ook op termijn voor onze 

gemeente interessant zijn, zeker in 
het kader van het groen gemeentelijk 
beleid. Het Pijnvenbos biedt hiervoor 
volgens ons een ideale opportuniteit.

Dit zeer mooie, ingetogen systeem 
wordt al op 64 plaatsen in Duits-
land toegepast en wordt meer en 
meer populair. Meer informatie op:  
www.ruheforst-deutschland.de.

Ook in Nederland maakt dit ecolo-
gische concept opgang. Voorbeel-
den zijn het Bergerbos in Midden-
Limburg en de natuurbegraafplaats 
in Venlo-Maasbree. Meer info op 
www.natuurbegraafplaats.nl.

Defensie start een proefproject om  
militairen die deelnamen aan risicovolle
operaties beter te screenen op psychische
aandoeningen. Wie daarbij een uitzonder-
lijk stressvolle of gevaarlijke situatie 
meemaakte, wordt na zijn terugkeer ook
individueel onderzocht. Dat vernam 
Limburgs Kamerlid Karolien Grosemans
van federaal minister van Defensie 
Steven Vandeput.

“Militairen lopen een verhoogd risico op posttraumati-
sche stress”, stelt Karolien Grosemans vast. “Het is niet 
abnormaal dat symptomen pas jaren later opduiken. 
Daarom is het zo belangrijk dat militairen die deel-
nemen aan risicovolle operaties ook de nodige zorg 
krijgen. Voor, tijdens, maar zeker ook na de missie.” 

Defensie voerde tot nog toe geen volwaardig beleid op 
dat vlak. Het is goed dat minister Vandeput dat nu wel 

gaat doen, want ook in Hechtel-Eksel wonen heel wat 
militairen.

Betere screening bij militaire risico-operaties

SCHAF TEGOED AAN HUISVUIL-
ZAKKEN AF

De toekenning van het tegoed aan 
huisvuilzakken gebeurt op basis 
van de gemiddelde hoeveelheid 
aangeboden huisvuil in onze pro-
vincie. Dit is volledig ten nadele 
van de kleine vervuiler. 

Een gezin van twee personen  
betaalt 35 procent teveel.  
Een gezin met vier personen  
betaalt 21,3 euro teveel voor de  
verwerking van het huisvuil. 

Maak het systeem van de bede-
ling van huisvuilzakken daarom 
eenvoudig, stelt de N-VA voor. 
Gebruik bijvoorbeeld dezelfde 
werkwijze als de bedeling van de 
blauwe PMD-zak en de compost-
bare groenzakken, waarbij elk 
gezin het aantal huisvuilzakken 
koopt dat het nodig heeft.

N-VA-BESTUUR ZOEKT OPLOSSING 
VOOR KLEINE VERVUILERS
Ons N-VA-bestuur kreeg volgende 
vraag binnen van een bezorgde 
inwoner van onze gemeente:
“Wij zijn een gezin van vier personen. 
Wij hebben kippen die ons groenteaf-
val opeten en onze hond eet het vlees 
op dat we over hebben. Ook hebben 

we een mesthoop in onze moestuin. 
Hierdoor hebben wij weinig afval: we 
zetten maar één keer per maand een 
afvalzak buiten. Maar nu worden we 
hierdoor gestraft, want we moeten 
een afvalfactuur betalen die wordt 
berekend aan de hand van het aantal 
personen en niet van het afval dat je 
hebt. Dit is toch niet eerlijk! Wanneer 
ik de rekening van de elektriciteit of 
water krijg moet ik toch ook alleen 
mijn verbruik betalen?”

Voor de kleine vervuiler is de  
basisprijs die Limburg.net aan-
rekent (92,09 euro) inderdaad te 
hoog, beste inwoner. Composteren 
doet het gezin namelijk zelf en de 
kippen helpen hierbij. 

Het gezin heeft een eigen tuin.  
De aankoop van duurzame 
producten helpt hen het afval 
te beperken. Het huishoudelijk 
plastic wordt bovendien naar het 
recyclagepark gebracht. 

U betaalt momenteel per  
aangeboden kilo restafval  
0,872 euro. Eén kilo grofvuil  
geleverd op het containerpark  
kost 0,18 euro. Het restafval is  
voor de kleine vervuiler 4,8 maal 
duurder. Een aanvaardbare  
basisprijs is 55 euro , het bedrag 
dat onze gemeente ons laat  
betalen.

BASISPRIJS VERLAGEN DOOR  
HERSCHIKKING OPHALINGEN

De basisprijs kan omlaag door her-
schikking van de afvalophalingen. 
Het aantal groenafval-ophalingen 
kan sowieso zo verminderd  
worden naar één keer per maand. 
Het aantal ophalingen van de 
blauwe PMD-zak  kan dalen naar 
één maal per maand, als het  
statiegeld is goedgekeurd.

INZETTEN OP SLIM SORTEREN IN 
HECHTEL-EKSEL
Ons land is een wereldwijd voor-
beeld voor slimme selectieve huis-
vuilophaling en recyclage.
Miljoenen gezinnen en onderne-
mers leveren grote inspanningen 
om hun afval te recycleren en het 
restafval te beperken. Om die lei-
dersplaats te behouden, wil de N-VA 
het sorteren zo eenvoudig mogelijk 
te maken, ook in Hechtel-Eksel. Als 
sorteren te complex wordt, riskeren 
mensen af te haken.

Ook privébedrijven kunnen een 
rol spelen in de ophaling en ver-
werking van afval. Zo creëren we 
een win-winsituatie. De privé- 
sector zorgt voor jobs en een 
rendabele verwerking van de 
afvalstromen, terwijl we allen 
profiteren van de voordelen van 
recyclage en het  hergebruik van 
de grondstoffen. 

De vervuiler 
moet een 
eerlijke prijs  
betalen In onder meer Duitsland en Nederland zijn natuur-

begraafplaatsen al ingeburgerd. De N-VA ziet een 
soortgelijke functie weggelegd voor het Pijnvenbos.

Op onze website vindt u een uitgebreide studie over  
huishoudelijk afval in Hechtel-Eksel. U kan er ook deelnemen  
aan onze afvalenquête.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
Neemt gerust contact met ons op via hechtel-eksel@n-va.be

NATUURBEGRAAFPLAATS: EEN MODERN ALTERNATIEF



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /


