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Gezelligheid troef

BREE
Leden kiezen nieuw bestuur N-VA Bree
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Geert Ercken
Voorzitter N-VA Bree

Dat Vlaanderen een sterk merk is, werd
nog maar eens getoond op het WK
veldrijden. Maar liefst vijf Vlamingen
domineerden de top tien. Menig Breeënaar zat op café of met vrienden aan
het scherm gekluisterd met een lekkere
pint bier om onze Vlaamse helden naar
het podium te schreeuwen. Gezelligheid
troef.

V.U. Geert Ercken, Caubergstraat 79, 3960 Bree

En het is ook gezellig in Bree. Fijne
caféetjes op het Vrijthof met verwarmde
terrassen. Winkels die hun best doen
om koopjes aan te bieden. Diverse
handelaars met fijne streekproducten.
Dat moeten we zo houden.
Rond het domein Gerkenberg maken
we eveneens werk van die gezelligheid.
Het klooster werd verkocht en er komt
een uniek woon- en leefproject voor
jong en oud.
Ten slotte geef ik u graag mee dat er
deze maand bestuursverkiezingen
waren in onze lokale N-VA-afdeling.
In de rechterkolom leest u daar alles
over.

www.n-va.be/bree
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Op 25 februari kozen de leden van N-VA Bree een nieuwe bestuursploeg voor
onze lokale afdeling. Deze ploeg zal het huidige beleid verderzetten en onze
afdeling naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 leiden. Geert Ercken staat
als voorzitter aan het hoofd van deze ploeg. Karel Verheyen werd als nieuwe
ondervoorzitter verkozen.
Op de foto ziet u verder: 1. Rudi Cober (schepen) 2. Karel Verheyen (ondervoorzitter)
3. Katja Verheyen (gemeente- en provincieraadslid) 4. Erwin Duhain (penningmeester)
5. Bienda Bielen (nieuw bestuurslid) 6. Alda Brebels (secretaris) 7. Erik Coimans (nieuw
bestuurslid) 8. Gabie Van Oorschot (bestuurslid) 9. Geert Ercken (voorzitter) 10. Bruno
Dreezen (OWCM-raad) 11. Stefan Daniels (voorzitter gemeenteraad) 12. Mario Knippenberg
(eerste schepen). Bestuursleden Sanne Vliegen en Goedele Eerdekens staan niet op de foto.

Repetitieruimte klaar voor gebruik
Jarenlang konden Breese
muzikanten terecht in
de repetitieruimte BOM
(Brees Onderdak voor
Muzikanten) in de kelders van de Gerkenberg.
Door de verkoop van
de Gerkenberg ontstond
de noodzaak uit te
kijken naar een nieuwe
locatie voor deze
creatievelingen. Het
oog viel op jeugdhuis

’t Auwelke. De technische dienst van de stad
Bree stak de voorbije
maanden heel wat werk
in het inrichten van de
nieuwe repetitieruimte.
En het moet gezegd: het
resultaat mag er zijn!
 Wil je meer info over gebruiksvoorwaarden en
reservingsmogelijkheden? Neem dan contact op met de
Jeugddienst op 089 84 85 67, of via jeugd@bree.be.

Verkoop industriegrond Kanaal Noord in stroomversnelling

Herinrichting kleine ring krijgt definitief vorm

Het afgelopen jaar heeft het Autonoom Gemeentebedrijf
Bree (AGB) industrie-gronden op industrieterrein
Kanaal Noord ontwikkeld. Een nieuwe structuur én
een nieuwe leidinggevende ambtenaar hebben het AGB
duidelijk een nieuwe boost gegeven.
“Het voorbije jaar hebben we heel wat hectare
industriegrond aan de man gebracht”, vertelt Stefan
Daniels, directielid bij het AGB. “Fase 2 is ruim 6 hectare
groot, en daar is momenteel nog maar 1 hectare en 17 are
van onverkocht. Meer dan 80 procent van de beschikbare
industriegrond vond dus al een eigenaar.
De bedrijven die er zich zullen vestigen, zijn heel
verschillend. Het gaat van ondernemingen uit de
transport- en logistieke sector tot een groothandel van
voertuigen en beton en chapewerken.”

Gemeente houdt rekening met wensen ondernemers

Belangrijk bij de ontwikkeling van onze
industrieterreinen is dat we voeling houden met
de behoeftes van onze ondernemers”, vult Mario
Knippenberg, ondervoorzitter van het AGB en schepen
van Ruimtelijke Ordening, aan. “Zo bleek dat tal van

Dankzij de inzet van de stad en het AGB trekken de Breese
industrieterreinen meer bedrijven aan, zeggen AGB-bestuurder
Stefan Daniels en schepen Mario Knippenberg.

grondwerkers behoefte hadden aan industriegrond
om zich te vestigen. In fase 1 hebben we daarom – in
samenspraak met de provincie – een zone afgebakend
waar deze bedrijven terechtkunnen. Momenteel loopt
de procedure om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
op te stellen. Dat moet de bedrijven toelaten zich daar te
vestigen. Deze procedure zal eind dit jaar afgerond zijn.”
Dat de gronden in deze zone gegeerd goed zijn, mag
duidelijk wezen. Half februari zijn deze gronden, die in
totaal bijna 9 hectare innemen, al volledig verkocht.

3 vragen aan … nieuw bestuurslid Bienda Bielen
 ehuwd met Dirk
G
Moeder van drie
dochters
 Hobby’s: wandelen,
knutselen, bezig zijn
met de gezinsbond



Wie ben je in drie woorden, Bienda?
Ik zou mezelf als positief, kordaat en
creatief omschrijven.

Waarom kies je voor de N-VA?
Ik wil mij nuttig maken in de
samenleving en niet bij de pakken
blijven zitten.

Onder welke thema’s wil jij je
schouders zetten?

De laatste maanden hebben we
in Bree zeker niet stilgezeten. Zo
organiseerde uw stadsbestuur
een aantal hoorzittingen om u te
informeren over projecten die op
til zijn. We deden onder meer op
16 januari de aangepaste plannen
voor de herinrichting van de kleine
ring uit de doeken. Het was voor
iedereen meteen duidelijk dat er
na de eerste voorstelling van de
plannen, een klein jaar geleden, heel
wat werk verzet is op dat vlak.

Bree wordt groener dan ooit
De nieuwe plannen voorzien
onder andere veel meer groen.
Dankzij bomen en plantsoenen
wordt Bree in een niet zo verre
toekomst groener dan het ooit is

werkt nu al aan een
lange termijnvisie om
deze trend voor te zijn.
Zo worden er extra
assisentiewoningen en
zorgfaciliteiten voorzien
en zorgen we ervoor dat
Bree-centrum vrij wordt
van stoepdrempels.
Verder ondersteunt

het seniorenloket
specifieke behoeften
en zorgt de Minder
Mobielen Centrale voor
aangepast vervoer.
Samen worden we zo,
zonder zorgen, een
dagje ouder.
Stefan Daniels,
voorzitter gemeenteraad

U kunt ons ook volgen via Facebook en
Twitter of op onze webpagina
www.n-va.be/bree
www.facebook.com/NVAbree
@NVA_Bree

bree@n-va.be

Bij de herinrichting van de kleine
ring besteden we bovendien
aandacht aan het soort bomen
en planten. Zo zullen enkel
inheemse boomsoorten een plekje
krijgen, terwijl alle planten bij- en
insectvriendelijk moeten zijn.

Goed evenwicht tussen het
wenselijke en het mogelijke
Een ander pluspunt is dat de
voorliggende plannen een grote
flexibiliteit toelaten met het oog op

mogelijke ontwikkelingen in de
toekomst.
Rudi Cober, schepen van Openbare
Werken, legt uit: “Er bestaan veel
uiteenlopende verwachtingen
over de herinrichting. De één
wil meer groen, de ander meer
parkeerplaatsen. Afgaande op de
vele uitgesproken positieve reacties
denk ik dat we erin geslaagd zijn om
een goed evenwicht te vinden tussen
het wenselijke en het mogelijke.”
 Wil je meer info over de plannen?
Dan kan je terecht aan de centrale balie
van het stadhuis, iedere dag tijdens de
openingsuren.

Verbouwingen Gerkenberg klaar tegen
eind 2017

Ik wil in de eerste plaats opkomen
voor de gezinnen en mensen die het
niet makkelijk hebben. Als voorzitter
van de gezinsbond van Opitter
kan ik die missie ook in de praktijk
brengen.

Op 23 januari vond op het stadhuis een infovergadering plaats over de plannen
van Triamant, de nieuwe eigenaar van de Gerkenberg. Daarop werden de
verschillende Breese adviesraden en buurtbewoners uitgenodigd. Half maart
leverde het schepencollege de bouwvergunning af. De nieuwe eigenaar schat
ongeveer 18 maanden werk te hebben om de verbouwing van het voormalige
klooster af te ronden.

Samen, zonder zorgen, een dagje ouder
We horen steeds
spreken over de
vergrijzing van onze
maatschappij. Ook in
Bree ontsnappen we
niet aan deze trend. In
de periode 2009-2015
kwamen er 13,7 procent
55-plussers bij en zelfs
een derde meer zestigplussers. N-VA Bree

geweest. Verder zullen we de nodige
aandacht besteden aan kwalitatieve
verblijfsruimte op de nieuwe
plannen. Daarbij hebben denken we
aan zitbanken, speeltoestellen en
fietsparkings.

Theaterzaal zit op schema
De plannen voor de nieuwe theaterzaal aan de
Malta zijn goed opgeschoten. Budgettair zit
alles perfect op schema door goede afspraken
tussen het AGB, de stad en de ontwerper. In de
eerste helft van mei zouden de bouwaanvraag en
milieuvergunningsaanvraag ingediend moeten
worden. Half april voorziet het stadsbestuur nog een
infomoment voor de buurt.

Ongetwijfeld passeert u ook regelmatig langs de Rode Kruislaan. Dan zal u merken dat de werken daar
stevig vooruitgaan. Daardoor kan u de fietstunnel, fietsenpaden, de heraangelegde wegen en de nieuwe
bushalte - zoals gepland - in gebruik nemen bij de start van het volgende schooljaar.

www.n-va.be/bree

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.
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De Limburgse belastingbetaler wordt de grote winnaar van de provinciale hervorming.
Limburg heft nu nog een te hoge provinciale belasting. Vanaf 2017 zal dat
veranderen. In plaats van de huidige 400 opcentiemen op de onroerende voorheffing
zal de Limburgse belastingbetaler dan heel wat minder moeten betalen.

“Belastingbetaler is de grote winnaar”

Fractievoorzitter Hendrik Verbrugge hoopt ook dat de hervorming
het Limburggevoel weer aanwakkert: “Nu spreekt Limburg vaak niet met één stem
omdat onze provincie geen sturende hoofdstad heeft. De rivaliteit tussen de
Hasseltse en Genkse meerderheid mag Limburg niet langer benadelen.”

Hendrik Verbrugge, N-VA fractievoorzitter provincieraad

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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