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HECHTEL-EKSEL

Beste inwoner
De gemotiveerde ploeg van N-VA Hech-
tel-Eksel zal ook in de laatste maanden 
voor de verkiezingen constructieve 
oppositie blijven voeren. U kan al onze 
voorstellen en bedenkingen raadplegen 
via onze website en sociale media. In dit 
blad bespreken we al enkele dossiers. 

Een verkiezingsjaar brengt traditioneel 
veel prestigeprojecten van het gemeen-
tebestuur met zich mee. Verantwoordelijk 
omspringen met uw belastinggeld en de 
nood aan dringende werken en vernieu-
wingen worden daarbij vaak vergeten. 
Onze fractie verliest dit echter niet uit 
het oog. Ook in deze spannende periode 
houden we het schip op koers. 

In de aanloop naar de verkiezingen 
komen we persoonlijk bij u langs om onze 
toekomstvisie voor Hechtel-Eksel voor te 
stellen. Uw input is altijd welkom. Aarzel 
niet om contact met ons op te nemen.

Wij hopen u te kunnen overtuigen van ons 
project. Met uw steun en stem in oktober 
garanderen we de noodzakelijk veran-
dering in onze gemeente. Het is tijd voor 
een frisse kijk op het bestuur van onze 
gemeente. 

De N-VA gaat samen met u voor een veili-
ge thuis in een welvarend Hechtel-Eksel!

Driekwart van de Vlaamse gemeenten geeft een premie aan mantelver-
zorgers. Ook Hechtel-Eksel voorziet een premie. Toch wordt slechts één 
of vijf erkend. Vooral de ingewikkelde administratie speelt daarbij een 
rol. Een erkenning is nochtans noodzakelijk. Het bewijst dat de gemeente 
inzet apprecieert en benadrukt hoe onmisbaar een mantelzorg voor de 
zorgbehoevende is. 

Ver verwijderd van hoogste premies
Het bedrag van de premie heeft vooral een sym-
bolische waarde, maar helpt een verzorger ook 
verder in zijn of haar ondersteuning. In Vlaan-
deren ligt het gemiddelde bedrag op 225 euro 
per jaar. In onze gemeente krijgt een erkende 
mantelverzorger, afhankelijk van de situatie 
van de zorgbehoevende, 240 euro à 480 euro. 
Daarmee doen we beter dan het gemiddelde, 
maar blijven we ver onder de premie van 900 
euro in Roosdaal.

N-VA Hechtel-Eksel wil de aanvraagprocedure 
voor een mantelzorgpremie tot het minimum be-
perken. Een hoop administratie zou verzorgers 
niet mogen afschrikken. Iedereen die er recht 
op heeft, moet erkend worden. Onze fractie wil 
ook een verhoging van de premie onderzoeken. 
De  bedragen optrekken met 10 euro per maand 
moet op zijn minst bespreekbaar zijn. 

Alledaagse helden 
Wilt u ondertussen zelf een premie aanvragen? 
Raadpleeg dan het seniorenteam van het OCMW 
en laat u zeker niet afschrikken door de admi-
nistratieve molen. Het reglement voor een man-
telzorgpremie kan u vinden op de website van 
de gemeente (zoek naar: reglement mantelzorg-
toelage). Wij geven u alvast enkele voorwaar-
den mee: de zorgbehoevende moet minstens 
65 jaar oud zijn, de zorgbehoevende moet in 
Hechtel-Eksel gedomicilieerd zijn en moet een 
verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds 
hebben. Tot slot vinden we het ook belangrijk 
dat de gemeente haar mantelverzorgers bijstaat 
waar nodig. Een psychosociale ondersteuning 
van deze alledaagse helden kan perfect vanuit 
de gemeente georganiseerd worden. 

Draag zorg voor elkaar! Samen gaan we naar 
een zorgzame gemeente.

Meer weten over 
N-VA Hechtel-Eksel?

 www.n-va.be/Hechtel-Eksel 
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Erkenning voor elke 
mantelverzorger

De N-VA heeft een hart 
voor Hechtel-Eksel.
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Onze gemeente is geen vrijhaven voor criminele  
motorbendes
Op de gemeenteraad van februari keurde onze fractie vol enthousiasme een voorstel goed dat strengere 
controles op criminele motorbendes mogelijk maakt. Toch wil onze fractie verdere maatregelen. In 
onze buurlanden gelden veel meer en veel strengere regels voor motorbendes, waardoor ze steeds vaker 
de grens oversteken. Zo is het aantal criminele motorbendes in onze provincie vervijfvoudigd sinds 
2011. Op 27 februari, toen het voorstel op tafel lag, had het gemeentebestuur geen weet van criminele 
motorbendes in onze gemeente, laat staan misdrijven die zij op ons grondgebied zouden plegen. Toch 
viel het gerecht amper een week later binnen in een pand in Hechtel. 

Spiraal van geweld
De bendes strijden om macht, geld en territorium. Hun in-
komsten komen van de handel in drugs en wapens. Ook het 
runnen van bordelen schuwen ze niet. Die illegale economie 
beschermen ze koste wat het kost. Wat begint met provoca-
tieve motorritten eindigt met vechtpartijen, brandstichting 
en zelfs moord. De teller van het aantal moorden staat mo-
menteel op vijf. Die spiraal van geweld mag zich niet in onze 
gemeente ontwikkelen.

Samenwerken en bestuurlijk optreden 
Volgens ons kan Hechtel-Eksel het initiatief nemen voor 
meer regionale en internationale samenwerking. Een lokaal 
bestuur kan ook verder gaan dan clubhuizen controleren. We 
denken hierbij aan een verbod op clubkleuren en evene-

menten op ons grondgebied. Samen gaan we voor een veilig 
Hechtel-Eksel.

Toegankelijkheidspremie voor lokale ondernemers 
Horeca- en handelszaken zijn niet altijd voorzien op het bezoek van mensen met een beperking. Verhoogjes, 
het ontbreken van voldoende houvast en het gebrek aan geschikte nutsvoorzieningen houden mensen thuis. 
Een toegankelijkheidspremie vanuit de gemeente kan hierbij een oplossing vormen. Via een financiële  
tussenkomst voor ondernemers, die kleine maar noodzakelijke aanpassingswerken willen uitvoeren,  
verbeteren we de toegankelijkheid in onze gemeente. Ook zaakvoerders zien zo een serieuze kost verdwij-
nen. Wie bijvoorbeeld drempelverlagingen, hellende vlakken en handgrepen wil installeren, zou een premie 
kunnen aanvragen bij de gemeente.

Hand ook in eigen boezem durven steken
De financiële aanmoediging helpt bij de bewustmaking van deze 
problematiek. Zo laat ook de gemeentelijke sportinfrastructuur qua 
toegankelijkheid zware steken vallen. Er valt lang niet overal een 
aangepast toilet te vinden. Een grote hoeveelheid trappen daarente-
gen wel. De gemeente heeft nog werk voor de boeg.

Iedereen heeft het recht om te genieten van een gezellig dagje uit in 
de eigen gemeente. Daarom vinden wij dat de mogelijkheid voor een 
toegankelijkheidspremie zeker het onderzoeken waard is.
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Vlaanderen investeert in de mobiliteit van Hechtel-Eksel 
Vlaams N-VA-minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts heeft recent aangekondigd dat hij  
34 zwarte verkeerspunten in Limburg versneld zal aanpakken. Ook het zwarte punt op de N74, waar de  
Hasseltsebaan aansluit op de Noord-Zuidverbinding, in Hechtel werd opgenomen in de nieuwe plannen.  
Op korte termijn wil de minister met kleine ingrepen de verkeerssituatie verbeteren. 

Investeringen tot het kwadraat 
Daarbovenop investeert de Vlaamse overheid dit jaar een 
recordbedrag om de files aan te pakken. Waar mogelijk wordt 
er extra capaciteit gecreëerd. Voor de Limburgers worden de 
snelwegen E313 en E314 uitgebreid met een extra spitsstrook. 
Aangezien vele Hechtel-Ekselaars via deze wegen dagelijks naar 
hun werk en thuis rijden, kunnen we deze maatregelen alleen 
maar toejuichen. 

Trajectcontrole win-win 
De actieve trajectcontroles op de invalswegen naar Hechtel moe-
ten de verkeersveiligheid in onze gemeente verhogen. Daarnaast 
helpen de ANPR-camera’s, waarmee die trajectcontroles zijn 
uitgerust, de politie ook met het oplossen van misdrijven. Een 
win-winsituatie voor onze veiligheid. 

We blijven als fractie streven naar een vlotte en veilige verkeers-
infrastructuur in onze gemeente. Ons ultieme doel blijft een 
structurele en permanente oplossing voor de Noord-Zuidverbin-
ding. Limburg moet daarbij aan hetzelfde zeel trekken.

N-VA Hechtel-Eksel wants you 
N-VA Hechtel-Eksel trekt met een vernieuwd bestuur naar de verkiezingen van 14 oktober. Ook u 
kan deel uitmaken van de verandering. Heb je politieke ambities, liggen maatschappelijke thema’s 
je nauw aan het hart en heb je vooral veel goesting om onze troepen te versterken? Geef dan onze 
bestuursleden een seintje! Ze beantwoorden met veel plezier je vragen en maken je meteen wegwijs 
binnen de werking van onze partij. 

Tot snel!

Jo KERKHOFS
jo.kerkhofs@n-va.be 
0478 84 00 17

Mitchel Vaes
mitchel.vaes@n-va.be 
0479 74 89 16

Michiel DE HONDT
michiel.dehondt@n-va.be 
0475 54 51 58



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 (150cm 100cm) 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


