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Onze jaarlijkse barbecue was 
opnieuw een groot succes. We 
mochten weer vele leden en 
sympathisanten verwelkomen. 

Onze aankondiging dat we met 
een eigen lijst opkomen in 2018 
en dat Mario Knippenberg de lijst 
trekt, werden erg gesmaakt. 

Minister Steven Vandeput, staats-
secretaris Zuhal Demir en onder-
voorzitter van de N-VA Lies Jans 
kwamen ons alvast feliciteren. 

We werden ook verrast met een 
bezoek van het televisiepro-
gramma De Ideale Wereld. Sven 
De Leijer kwam rond met zijn 
Chalarmaisesaus.

N-VA werkt verder aan de uitbouw 
van Bree
Beste Breeënaar

Bedankt voor de vele positieve en enthousiaste reacties op onze aankondiging dat 
N-VA Bree met een eigen lijst naar de verkiezingen trekt. We zijn met ons bestuur 
inmiddels hard bezig aan een eigen programma. We houden daarbij rekening met 
jullie wensen. Dus beste inwoner, vrijwilliger, vereniging, werknemer of werkgever, 
ondernemer, werkende of gepensioneerde, laat ons weten wat jullie belangrijk vin-
den voor Bree, welk pijnpunt nog weggewerkt of welk probleem nog aangepakt moet 
worden. Contacteer de leden van ons bestuur rechtstreeks of stuur ons een e-mail via 
reactie@nvabree.be.

Ondertussen werken we verder aan de uitbouw van Bree. Op de volgende bladzij-
den kan je lezen over de herinrichting van de Stationswal, de verkoop van onze 
industriegronden en werken we mee aan een haalbaarheidsstudie voor de oprich-
ting van een geothermiecentrale in Bree. Uiteraard stellen we u ook graag enkele 
van onze nieuwe bestuursleden voor.

In de afgelopen maanden hebben onze mandatarissen hard aan de begroting 
voor 2018 gewerkt. Zoals eerder voorzien in de meerjarenbegroting kan in 2018 
de onroerende voorheffing in Bree dalen met 50 opcentiemen. Na de budgettair 
moeilijke beginjaren, door de erfenis van onze voorgangers, kunnen we al drie 
jaar achter elkaar de belastingen verlagen. Zo eindigen we deze legislatuur met een 
onroerende voorheffing van 1 500 opcentiemen, wat ons terug op het gemiddelde 
brengt van de ons omringende gemeentes. We zijn er bovendien extra trots op dat 
we de dienstenbelasting, een bedrag van 175 euro per Brees gezin, helemaal hebben 
kunnen afschaffen.

Verder wensen we jullie warme eindejaarsdagen toe. En als jullie gaan winkelen 
in Bree, neem eens een kijkje in de nieuw aangelegde Grauwe Torenwal of wandel 
eens in de omgeving van de mooi heraangelegde Boneput.

“We zijn er trots op dat we de 
dienstenbelasting, een bedrag 
van 175 euro per Brees gezin, 
helemaal hebben kunnen 
afschaffen.”

Geert Ercken, 
Afdelingsvoorzitter
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Bestuursleden in de kijker

Drie vragen aan… Valentin Geelissen, Geert Rouwet en Cindy Den Hond

1. Hoe zou je jezelf omschrijven in drie woorden? 
 Correct, behulpzaam en meelevend. 
2. Waarom koos je voor N-VA?
 De N-VA is een rechtlijnige partij. Ook haar visie voor Vlaanderen en het streng, 

maar rechtvaartdig migratiebeleid van de partij spreken me aan. 
3. Waarom koos je voor N-VA Bree?
 Omdat ik denk dat het met deze mensen mogelijk is een frisse wind door Bree te 

laten waaien. Samen met het bestuur wil ik me inzetten voor de inwoners van Bree. 
Die verdienen immers goede oplossingen. 

Verkoop industriegrond in de lift
“De verkoop van industriegrond op onze Industriezone Kanaal-Noord (IKN) blijft zeer goede resulta-
ten behalen. De nauwkeurige en proactieve opvolging vanuit het AGB (Autonoom Gemeentelijk Be-
drijf) is de sleutel tot dit succes”, zegt Stefan Daniels, lid van het directiecomité.
Zo werden er in 2017 maar liefst bijna zeven hectare verkocht. Dat zijn ongeveer tien voetbalvelden. 
De prognose voor 2018 ligt zelfs op tien hectare verkochte industriegrond. De prognose is gebaseerd op de 
lopende verkopen, de getekende compromissen en dat samen opgeteld met de reeds bekende interesse.
Concreet wil dit zeggen dat er al 22 hectare van de ongeveer 32,5 hectare verkocht zijn. De verkoop van 
deze gronden is de eerste stap naar de verdere ontwikkeling van werkgelegenheid in onze stad.

  De verkoop van deze gronden 
is de eerste stap naar de verde-
re ontwikkeling van werkgele-
genheid in onze stad.

 Valentin Geelissen
• Roepnaam: Fanta
• Voormalig cafébaas van café 

Crossroads op Het Stift
• Woont in Opitter

 Geert Rouwet 
• Woonachtig te Beek-Bree 
• Zaakvoerder Gerotek Tekenbureau 
• Hobby’s: mijn hond, motorrijden, 

concerten meepikken

 Cindy Den Hond
• Wettelijk samenwonend
• Woont in Bree
• Drie kinderen
• Bestuurslid Judo Bree
• Lid toneelvereniging De Keyart

1. Hoe zou je jezelf omschrijven in drie woorden? 
 Ondernemend, direct en doorbijter. 
2. Waarom koos je voor N-VA?
 De N-VA is een partij die vooruit wil en zegt waarop het staat. Een partij die niet 

vasthoudt aan oude gewoontes, maar resoluut kiest voor verandering met als 
doestelling iedereen een meer welvarende toekomst te schenken.  

3. Waarom koos je voor N-VA Bree?
 Ik wil meehelpen om van Bree een warme, gezellige stad te maken waar het belang 

van in de inwoners vooropstaat. Mobiliteit en toegankelijkheid zijn thema’s waar ik 
volop aan wil werken. Ik zit zelf in een rolstoel, dus daarom spreken die thema’s me 
erg aan.

1. Hoe zou je jezelf omschrijven in drie woorden? 
 Enthousiast, zorgzaam en ondernemend.
2. Waarom koos je voor N-VA?
 De ideologie en de standpunten van de partij spreken me erg aan. Bovendien is de 

N-VA een partij die voet bij stuk houdt. In de regeringen laten ze zien dat de Veran-
dering Werkt. 

3. Waarom koos je voor N-VA Bree?
 N-VA Bree heeft een ijzersterk team boordevol enthousiaste mensen. Natuurlijk wil 

ik daar graag mijn steentje aan bijdragen. Ik wil me vooral inzetten voor thema’s 
zoals armoede en doelgroepenbeleid (kinderen, senioren…).

N-VA Bree wenst  
u een prettige kerst!



3

www.n-va.be/bree

Haalbaarheidsstudie geothermiecentrale
In november kwamen verschillende bevoegde instanties samen op het stadhuis om de mogelijkheden te 
bespreken om in Bree een geothermiecentrale te bouwen.  

Schepen van Ruimtelijke Ontwikkeling Mario Knippenberg: 
“Volgens eerdere studies is Noord-Limburg erg goed gele-
gen om gebruik te maken van geothermie. Op 3,5 kilometer 
diepte zit een waterlaag van meer dan 160 graden Celsius. 
Door de hoge druk in de ondergrond blijft dit water vloei-
baar, waardoor je het kan oppompen en je letterlijk een enorme 
hoeveelheid natuurlijke energie aanboort. Dit water kan direct 
gebruikt worden door onder andere bedrijven die veel warmte 
nodig hebben voor hun productieproces. De warmte kan daar-
naast ook omgezet worden in andere energievormen.”

Er werd een oplijsting gemaakt van mogelijke afnemers van 
energie en warm water, komende van de geothermiecentrale. 
In eerste instantie wordt gedacht aan grote bedrijven, met 
een inplanting van de centrale op een industrieterrein. In een 
latere fase kunnen ook leidingen getrokken worden naar nog 
te ontwikkelen, grote verkavelingen. 

Knippenberg: “Deze haalbaarheidsstudie is een eerste stap in 
de goede richting. Het is een trein die we zeker niet mogen 
missen. Gebruik maken van geothermie is een zeer mili-

euvriendelijke vorm van energiegebruik. Het is één van de 
troeven van onze regio. Daar moeten we dus zeker op inzet-
ten. Deze energievorm zal bovendien niet meer kosten dan 
een gasaansluiting.”

Een Breese geothermiecentrale is echter nog niet voor mor-
gen. Momenteel wordt op een paar locaties in Limburg een 
soortgelijke haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Wanneer blijkt 
dat een geothermiecentrale rendabel is, zal ze ten vroegste 
over vijf of tien jaar door Infrax gerealiseerd worden.

  Mario Knippenberg, 
Schepen van Ruimtelijke Ordening

Herinrichting Stationswal
Op de gemeenteraad van oktober is het ontwerp en 
het bestek voor de herinrichting van de Stationswal 
goedgekeurd. Dit is de tweede fase van de werken 
op de kleine ring, na de Grauwe Torenwal die in een 
eindfase zit. De Stationswal is in afstand een redeli-
jk kort traject, maar omvat wel ingrijpende werken 
in de ondergrond en dit vooral ter hoogte van het 
kruispunt Malta-Hoogstraat. Hier komt, door de 
aanleg van gescheiden riolering, een grote put waar 
het regenwater van de kleine ring en de centrum-
straten bijeenkomt.

“De visie, opgemaakt voor de Grauwe Torenwal, gaat doorge-
trokken worden”, stelt schepen van Openbare Werken Rudi 
Cober. “Een dubbelrichtingsfietspad aan de buitenzijde van de 
kleine ring en het rijweggedeelte, en aan de binnenzijde een 
ventweg met parkeermogelijkheden. Ook komen er shop-en-go-
parkeerplaatsen. De overblijfselen van de Verwertoren worden 
geaccentueerd en we voorzien in die omgeving een groene zone 
met bijhorend zitmeubilair en een speelzone met trampolines 
voor de kinderen. Ook komt er een laad-en-loszone en een extra 
fietsenstalling.

De werken zullen ongeveer 180 werkdagen duren, verdeeld over 
vier fases. Dit om de hinder, die er zeker zal zijn, zoveel mogelijk 
te beperken. Belangrijk om mee te geven is dat VMM en Infrax 
bijna 450 000 euro mee financieren. Bree zal door deze realisatie 
weer een stuk mooier en aantrekkelijker worden!

  Rudi Cober,  
Schepen van Openbare Werken



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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
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