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Vakantie in Bree

De bestuursploeg in Bree zit al 
een tijdje op kruissnelheid. De 
projecten die we aan het begin 
van de legislatuur afspraken, zijn 
we volop aan het uitvoeren. Heb 
je nog voorstellen of ideeën? Laat 
het ons weten op bree@n-va.be 
of kom eens langs op de zitdagen 
van onze mandatarissen. 

Na een woelige periode van  
stakingen en veranderingen, 
geraakt ook Bree nu in vakantie- 
stemming. Er zijn weer tal van 
activiteiten voor de allerkleinsten, 
zoals de Kidssummer en allerlei 
Grabbelpasactiviteiten. Ook onze 
jeugdbewegingen zetten alles 
in het werk om de kinderen een 
leuke vakantie te geven. 

Voor ontspanning moet je  
trouwens niet ver weg. Eet 
bijvoorbeeld eens een ontbijtje 
in één van de Breese B&B’s. Of 
kom op vrijdagavond een glaasje 
drinken op het Vrijthof met zicht 
op tal van oldtimers.

Het N-VA-bestuur wil alvast de 
Vlaamse feestdag samen met  
jullie vieren. Afspraak op 11 juli 
om 20 uur op het Vrijthof.  
En als dat niet lukt is er nog ons 
Varkensfeest op 9 september.

Prettige vakantie!

Dankzij enkele fiscale maatregelen en een beter Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) 
merken we dat ondernemen in Bree steeds aantrekkelijker wordt. De afschaffing van de 
belasting op drijfkracht en de verlaging van de opcentiemen zorgen ervoor dat er sinds 
2013 een duidelijke stijging is van het aantal zelfstandigen en ondernemingen in Bree. 

Ondanks deze mooie vooruitgang zijn we er echter nog niet. De N-VA-fractie blijft daar-
om verder werken aan een ondernemersloket, digitale aanvraagformulieren en bijko-
mende ondersteuning voor startende ondernemers.

Ondernemen in Bree wordt 
aantrekkelijker

DENKEN.DURVEN.DOEN.

 Heb jij suggesties of goede ideeën? Laat het ons weten op ondernemen@nvabree.be.

Bree viert de Vlaamse feestdag
Op 11 juli vieren we de Vlaamse feestdag ook weer in Bree. We zetten 
Pater Lambertus om 18.30 uur in de bloemetjes aan het vernieuwde  
monument langs de Breese bib. Nadien feesten we verder op het Vrijthof.  
Je mag je verwachten aan een podium vol optredens van de Koninklijke  
Harmonie De Verenigde Vrienden en de Yentl Big band. De cafés en  
brasserieën verwachten jullie!

Maandag 11 juli
18.30 uur
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Werken aan onze wegen
De N-VA werkt hard aan een Bree waar het aangenaam is om de wonen, werken en leven. Goede en veilige wegen maken daar 
deel van uit. Op deze pagina geven we een kort overzicht van wat er zoal in de steigers staat.

Rode-Kruislaan
De werken aan de Rode-Kruislaan 
zitten op schema. De fietspaden 
zijn al aangelegd. Ook de rotonde 
en de fietstunnel zijn bijna klaar. 
Het binnengebied met rotonde en 
hoofdbushalte zit eveneens in de 
eindfase. Voor de start van het nieuwe 
schooljaar zal je gebruik kunnen maken 
van alle nieuwe voorzieningen, want de 
asfalttoplaag en belijning zijn gepland 
voor 29 augustus. Het resultaat is een 
veiligere weg voor auto’s en vrachtwagens, 
maar vooral ook voor de zwakke 
weggebruiker.

Meeuwerkiezel
N-VA-minister Ben Weyts maakte 
onlangs zo’n 800 000 euro vrij voor 
onteigeningen aan de Meeuwerkiezel. 
Daardoor kan de vierde fase van de 
werken – vanaf Gerkenberg tot de grens 
met Meeuwen – nog dit jaar van start 
gaan. De gewestweg wordt van Bree tot 
Meeuwen uitgerust met fietspaden.

’t Hasseltkiezel
De werken op de ’t Hasseltkiezel zijn 
inmiddels van start gegaan. Nu is de 
weg nog één van de zwartste punten van 
de Vlaamse gewestwegen. Daar moeten 
deze werken verandering in brengen. In 
de eerste fase worden de kruispunten 
met de Bosstraat en de processieweg 
uitgevoerd. Hier komen ovondes, veilige 
fietsoversteekplaatsen en uitgeruste 
bushaltes. De firma Eikenaar uit Bree 
staat in voor de werken, die 870 000 euro 
zullen kosten en eind september afgerond 
moeten zijn.

Nieuwe riolen en parking
De Poststraat tussen het Dorpsplein en 
de Bosstraat in Tongerlo is helemaal 

vernieuwd met klinkerverharding 
en heeft ook een nieuwe gescheiden 
riolering gelegd. Ook aan de Pater 
Lambertusstraat, Cosijnstraat, 
Kloosterpoort en stuk van 
Velkuilenstraat wordt gewerkt aan 
nieuwe riolen. De Breeërstadsbeek  heeft 
inmiddels al nieuwe rioolbuizen. De 
nieuwe parking tussen het vredegerecht 
en de bibliotheek kan je ook al gebruiken. 
Er is dus een oplossing om kort bij het 
centrum te parkeren. 

Nieuw monument voor Pater  
Lambertus Vandermeulen
Verder wordt er ook een nieuw 
herdenkingsmonument voor Pater 
Lambertus Vandermeulen opgericht. De 
plaketten van het vroegere monument 
worden geïntegreerd in de nieuwe 
constructie. De technische dienst van 
de gemeente staat in voor de uitvoering 
van de werken. Dankzij een QR-code aan 
het moment kan je via een smartphone 
bijkomende info opvragen. Dit concept 
willen we ook doortrekken naar ander 
erfgoed in het centrum.

Moeder in de bloemetjes, 
vader aan de fles
Op zaterdag 7 mei zette de N-VA de dames in 
Bree in de bloemetjes naar aanleiding van  
Moederdag.
 
En we vergaten de vaders natuurlijk ook niet op  
11 juni. We zagen alleen maar blije gezichten.

Vrijdag 9 september
Varkensfeest N-VA Bree
Op vrijdag 9 september nodigen we jullie graag uit op het jaarlijkse  
Varkensfeest van N-VA Bree. Naar goede gewoonte zijn we voor deze  
gezellige barbecue te gast bij schepen Rudi Cober, Groenstraat 15 in Bree.

Meer info en inschrijvingen? 
Neem contact op met onze mandatarissen en bestuursleden. 
Hun gegevens vind je op www.n-va.be/bree.

Met gastsprekerZuhal Demir, N-VA-Kamerlid
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Het sport- en ontmoetingscentrum De Bongerd gaat uitbreiden. Daardoor ontstaat er ruimte voor een eetzaal en polyvalente 
ruimte voor de lagere school. Die kan je via de gebouwen van de kleuterschool bereiken. Na de schooluren kunnen verenigingen 
de ruimte gebruiken.

Verder komen er extra  kleedkamers en douches voor de sporters. De volleybalclub van Tongerlo krijgt er een bureel en een berging 
bij. De uitbreiding komt er met behulp van een stedelijke investeringssubsidie van 125 000 euro.

Ward Schwillens is een geboren en 
getogen Breeënaar. Hij is gelukkig ge-
trouwd met Inge Stals. Samen met hun 
drie tieners wonen ze op de Vostert. 
We zochten dit nieuwe bestuurslid van 
N-VA Bree op voor een kort gesprek.

Hoe vul je je werkdagen, Ward?
Professioneel ben ik projectmanager voor 
een internationaal bedrijf. Ik sta in voor 
begeleiding, training en opvolging van 
een aantal teams verspreid over Europa. 
Daarnaast ben ik onlangs gestart met 
een e-commerce consultancy project. 
Hiermee wil ik me specifiek  
richten op de lokale ondernemer.

Waarom wil je je nu inzetten voor de 
maatschappij?
De kinderen zijn groot en zelfstandig 
genoeg en de balans tussen werk en  
privéleven zit goed. Daarom besloot ik 
om me aan te sluiten bij ‘team N-VA’. 
Samen met hen wil ik Bree en de Breeë-
naren alle kansen bieden die we kunnen 
krijgen. Ik richt me hierbij vooral op wat 
ik ‘de vier E’s’ noem: ecologie, (groene) 
economie, e-commerce en energie.

Waarom precies die thema’s?
Deze thema’s zie nu vooral vaak in een 
nationale en internationale context. 

Maar we moeten ook zorgen voor een 
lokale strategie. Ik wil onderzoeken hoe 
we rond topics als deze ideeën kunnen 
genereren en projecten kunnen opstar-
ten die voordelig zijn voor de stad en 

haar inwoners. Ik kijk er alvast naar uit 
om hiervoor samen te werken met het 
bestuur en leden van N-VA Bree.

De Bongerd in Tongerlo breidt uit

Nachtritten tijdens Pukkelpop
De provincie Limburg en De Lijn zetten al enkele jaren in op veilig gemeenschappelijk vervoer voor jongeren. Zo leggen zij ook 
dit jaar weer nachtbussen in tijdens het muziekfestival Pukkelpop. Een aantal Noord-Limburgse gemeenten is van bij aanvang in 
het project betrokken. “Nu wordt het proefproject uitgerold in heel Limburg”, zegt N-VA-provincieraadslid Katja Verheyen.

Schepen van Jeugd Mario Knippenberg is tevreden dat ook de Breese jeugd hiervan gebruik kan maken: “Pukkelpop heeft een 
jong publiek dat grotendeels met het openbaar vervoer naar Kiewit afzakt. Ideaal voor kampeerders, maar jongeren die na af-
loop van de festivaldag naar huis willen, raken met het reguliere aanbod van De Lijn ’s nachts niet thuis. Door deze nachtritten 
bieden we jongeren nu wel de mogelijkheid om veilig thuis te geraken.”

Op donderdag en vrijdag vertrekken de bussen om 2.30 uur ’s nachts op een speciale halte bij het festivalterrein. 
Op zaterdag vertrekt de bus om 1.30 uur richting Bree. Via de bestaande streeklijnen en reguliere haltes passeert 
de bus in de deelnemende gemeentes. Het provinciebestuur komt voor de helft tussen in de kosten. Het overige 
deel wordt betaald door de deelnemende gemeenten. 

N-VA-bestuurslid Ward Schwillens:
“Bree moet alle kansen kunnen grijpen”



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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:     /     /


