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V.U.: MITCHEL VAES, BERKENLAAN 30 3941 EKSEL

Beste inwoner
Wij beloofden u eerder al om 
het bestuurlijke schip van 
onze gemeente op koers te 
houden. In dit blad gaan we 
alvast dieper in op enkele 
punten die we aanhaalden 
op de gemeenteraad van 
april. U zal zien dat con-
structieve oppositie loont. 
Dreigt het gemeentebestuur 
in slaap te vallen, dan zijn 
wij er om hen wakker te 
schudden. 

Ook andere thema’s die ons 
nauw aan het hart liggen, 
zullen we  in dit blad uit 
de doeken doen. Op onze 
website en sociale media 
kan u ons traject op de voet 
volgen. Aarzel vooral niet 
om enkele suggesties of 
problematieken onder onze 
aandacht te brengen. Wij 
proberen u steeds verder 
te helpen. In tegenstelling 
tot het gemeentebestuur, 
bieden wij wel altijd een 
luisterend oor. 

Op 13 mei namen we deel 
aan de moederdagactie van 
de N-VA. Via een kleine ges-
te wilden we iedere moeder 
letterlijk en figuurlijk in de 
bloemetjes zetten. En ook de 
vaders zijn we niet vergeten. 
Elke papa kan ons op Vader-
dag in het straatbeeld zien 
verschijnen met een klein 
presentje. Hopelijk tot dan!

Samen gaan we voor  
een veilig en welvarend  
Hechtel-Eksel!

Constructieve oppositie loont
Op de gemeenteraad van april schoof de N-VA-fractie drie belangrijke en nog door 
het beleid onbesproken zaken naar voren. Fractievoorzitter Jo Kerkhofs en raadslid 
Rudy Fransen brachten tijdens de vergadering onder meer het behoud van de Color 
Run in Hechtel-Eksel, de aanhoudende drugsafvalproblematiek in onze gemeente en 
de huisdierensticker onder de aandacht van de meerderheid en de overige oppositie. 

Color Run 
Zo bleek recent dat de organisatie van de ‘Play-
&Run: Color Edition’ wil uitwijken naar een 
andere gemeente vanwege praktische problemen. 
De start wordt dit jaar immers verlegd. De locatie 
zou niet ideaal zijn voor lopers. Onze fractie wil 
de ‘Play&Run: Color Edition’ graag in onze ge-
meente houden en pleitte daarom in de gemeen-
teraad voor een oplossing. De bevoegde schepen, 
Nele Lijnen, neemt onze bezorgdheid ernstig. 
Het is nu wachten op een concrete geste van de 
gemeente. Dat de organisatie van het evenement 
de dag na onze tussenkomst op de gemeenteraad 
een persoonlijk telefoontje kreeg van de schepen 
bewijst dat we wel degelijk het verschil kunnen 
maken. 

Drugsafval 
Ook het record aan drugsafval dat sinds januari 
werd aangetroffen in onze gemeente én provincie 
verontrustte onze fractie. Het afval zou afkom-
stig zijn van drugslabo’s in Nederland, maar 
de kans is reëel dat dergelijke labo’s ook actief 

zijn in onze provincie. Jammer genoeg zijn daar 
genoeg voorbeelden van. Jo Kerkhofs benadrukte 
hoe belangrijk een goede samenwerking is op 
provinciaal en internationaal vlak, wil men deze 
criminele praktijken aanpakken. De burgemees-
ter verzekerde ons van een gepast onderzoek. 

Huisdierensticker 
Tal van Vlaamse steden mochten reeds kennis-
maken met de huisdierensticker. Een sticker 
waarmee bewoners de aanwezigheid van huis-
dieren kunnen meedelen aan de hulpdiensten. 
Lanaken had de Limburgse primeur. N-VA Hech-
tel-Eksel wil deze sticker ook introduceren in 
onze brandweerzone. De burgemeester reageerde 
alvast positief. Dankzij Vlaams minister Ben 
Weyts kan iedere gemeente gratis gebruikmaken 
van de sticker. De gemeente zal dus enkel moeten 
instaan voor de bedeling. 

De verandering in Hechtel-Eksel, via de  
oppositie, werkt!

 N-VA Hechtel-Eksel                      www.n-va.be/hechtel-eksel

De N-VA heeft een           voor Hechtel-Eksel.



2 3

www.n-va.be/hechtel-ekselhechtel-eksel@n-va.be Veilig thuis in een welvarend Hechtel-Eksel

Onze jeugd verdient meer dan wat oplapwerken
Het huidige jeugdhuis is aan vervanging toe. De gemeente koos daarom de oude dansschool op de 
Hasseltsebaan als nieuwe locatie voor de jeugd van Hechtel-Eksel. Die dansschool heeft echter ook haar 
beste tijd gehad. Alleen een opknapbeurt volstaat met andere woorden niet. Toch is de gemeente net dat 
aan het doen. De ‘oplapwerken’ zijn begonnen. 

Investeringen door private partners 
Onze fractieleden hebben zich ernstige vragen gesteld toen 
de beslissing werd genomen in de gemeenteraad. Die beden-
kingen blijven we tot op heden verkondigen. Zo vinden we 
dat de jeugd een modern jeugdhuis verdient dat, naarmate 
het mogelijke, voldoet aan de eisen van de jeugd. Een jeugd-
huis dat mee is met zijn tijd, beschikbaar is voor elke jongere 
en minimale onderhoudskosten vraagt voor de gemeente en 
organisatie. We vrezen immers dat de oplapwerken slechts 
een uitstel zijn voor een volledig nieuwe accommodatie. Dat 
zou betekenen dat we bepaalde uitgaven minstens twee keer 
op ons bord krijgen, terwijl de jeugd op korte termijn twee-
maal moet verhuizen. Een investeringsoefening voor een 
nieuw jeugdhuis moeten we durven maken. Private partners 
aantrekken zal daarbij de hoofddoelstelling zijn. 

Problemen voorkomen 
Dat geeft ons meteen ook de kans om opzoek te gaan naar een 
betere ligging. De verkeerssituatie op de Hasseltsebaan kan in 
combinatie met wekelijkse evenementen voor jongeren voor 
gevaar zorgen. We moeten daarin realistisch zijn. 

Een ongeluk is snel gebeurd. Voorkomen is dan ook beter dan 
genezen. Tevens leent de nabije omgeving zich ook niet voor 
de komst van een jeugdhuis. De jeugd een locatie toewijzen 
die overlastgevoelig is, is vragen om problemen.

Aangepast beleid op maat van mensen met een  
beperking
Een modern beleid voor personen met een beperking moet ervoor zorgen dat deze personen de moge-
lijkheid hebben om vanuit hun verblijfplaats de plaats te bereiken waar ze naartoe willen, zonder enige 
hindernis te ondervinden. Dat vraagt aanpassingen.  

Noodzakelijke wijzigingen 
Hieronder verstaan we: goede en voldoende brede voetpaden, 
drempelloze overgangen, duidelijke geleidingslijnen voor 
blinden en slechtzienden op gevaarlijke punten en ratteltik-
kers aan rode lichten … Een duidelijke signalisatie voor zowel 
de personen met een beperking als de andere gebruikers van 
de openbare weg horen daar ook bij. Daarnaast moeten er 
voldoende en wettelijk in orde parkeerplaatsen beschikbaar 
zijn en dienen hellingen aangepast te worden aan de noden 
van rolstoelgebruikers.

Voor al deze uitvoeringen rust de verantwoordelijkheid bij de 
gemeente en het gewest. De gemeente beloofde al jaren gele-
den, zoals in het meest recente meerjarenplan, om noodzake-
lijke wijzigingen door te voeren. Wij, en vooral de personen 
met een beperking die deze aanpassingen meer dan nodig 
hebben, blijven op onze honger zitten. 

Een echte prioriteit
Miljoenen worden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur, 
maar simpele aanpassingen voor dagdagelijkse noden worden 
uitgesteld. Dat is jammer. N-VA Hechtel-Eksel wil daarom in 
samenspraak met de gehandicaptenadviesraad, de buurtbewo-
ners en private spelers de nodige aanpassingen doorvoeren. Wij 
willen dat een jarenlange ‘prioriteit’ nu daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd.

N-VA doet voorstellen tegen eenzaamheid 

Eenzaamheid maakt geen  
onderscheid 
Iedereen kan eenzaam zijn. Zowel werkenden als werklozen, 
zowel ouders als alleenstaanden, zowel jongeren als senioren. 
Daarom moeten we de strijd tegen eenzaamheid aangaan. 
N-VA Hechtel-Eksel heeft enkele voorstellen. 

Invloed op gezondheid
Een kwart van de Vlamingen voelt zich eenzaam. De kans is 
dus reëel dat ook inwoners van onze gemeente soms het gevoel 
hebben dat ze alleen zijn. Wanneer die gevoelens voor lange tijd 
aanhouden, heeft dit een negatieve impact op de psychische en 
fysieke gezondheid van die persoon. 40- tot 69-jarigen lopen het 
grootste risico op vereenzaming.

Om deze problematiek aan te pakken moet iedereen mee op de 
kar springen. Het beste middel tegen eenzaamheid is immers 
een warme en gezellige gemeente in een warm en gezellig Vlaan-
deren. Op lokaal niveau kunnen we tal van initiatieven nemen. 

Koffie en vlaai ook buiten de verkiezingscampagnes 
Hierbij denken we aan maandelijkse ‘buurtscholen’ waar jong en 
oud samen nieuwe dingen kunnen ontdekken en leren. Dit kan 
gaan van digitale skills tot oeroude Vlaamse ambachten. Ook 
het oprichten van een (online)platform om samen boodschappen 
of uitstappen te doen, behoort tot onze plannen. Verder denken 
we aan frequente huisbezoeken met koffie en vlaai van buurtbe-
woners, gemeentepersoneel en het gemeentebestuur bij mensen 
die we in het straatbeeld missen. Iedereen verdient aandacht. En 
niet alleen in verkiezingstijd. Tot slot willen we meer ontmoe-
tingsplaatsen zoals het bestaande dorpsrestaurant. Zo kunnen 
we bijvoorbeeld volkstuintjes inrichten.

Strijd tegen zwerfvuil  

De vervuiler betaalt
Zwerfvuil is een terugkerend fenomeen waarmee we, vaker dan we 
lief zijn, geconfronteerd worden in het straatbeeld. Recent trok de ge-
meente de boetes voor sluikstorten op. Uit een vraag van Jo Kerkhofs 
aan het schepencollege bleek echter dat daders amper betrapt worden 
en dat nog minder boetes daadwerkelijk betaald worden. 

Inspanningen voor niets 
De vrijwilligers van de ZwerfvuilActieDienst nemen sinds 2014 zelf de handschoen op. Een keer in de maand houden zijn onze 
straten schoon. Een geweldig initiatief. Iedere inwoner kan zijn of haar steentje bijdragen. Dat is broodnodig nu blijkt dat ook in onze 
bossen, een van onze toeristische troeven, volop zwerfvuil wordt gedumpt. Inspanningen van tal van vrijwilligers lijken verloren te 
gaan doordat sluikstorters ongestoord hun gang kunnen gaan. Nu de pakkans in het straatbeeld verhoogt, dumpt men in onze groe-
ne natuur. 

Op heterdaad betrapt 
Boswachter Eddy Ulenaers gaf recent nog aan dat hij steeds vaker zwerfvuil tegenkomt tijdens zijn dagelijkse ronde in de bossen. 
Begin deze maand deed hij zelfs een lugubere ontdekking: iemand had zijn of haar trouwe viervoeter in een plastic bak in het bos 
gedumpt. Voor ons is de maat vol. 

Daders van dergelijke criminele daden en sluikstorters in het algemeen moeten zelf opdraaien voor hun acties. Voorlopig betaalt de 
burger de rekening. Dat moet gedaan zijn. De enige manier om de schuldigen snel en correct te straffen is door ze op heterdaad te 
betrappen. Onze fractie pleit daarom voor camera’s op strategische (sluikstort)plekken en, eventueel bewegingsgevoelige camera’s, in 
onze bossen.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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


