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Belofte maakt
schuld
Vorig jaar beloofden we om de
opcentiemen twee jaar na elkaar
te laten dalen. Dankzij het harde
werk van onze mandatarissen
en het correct omgaan met
beschikbare middelen kunnen
we in 2017 de opcentiemen met
100 procentpunten laten dalen.
Het is niet van onze gewoonte
om in te gaan op oppositiepraat,
maar om dagelijks keihard te
werken aan een beter Bree.
In deze editie willen we toch
enkele toelichtingen geven om de
begroting, waarop de oppositie
natuurlijk veel commentaar heeft,
in het juiste daglicht te stellen.
Even de puntjes op de i zetten!
In 2017 werken wij alvast met
veel passie verder aan een
gezellig, veilig en warm Bree.
We blijven goed bezig.
Dat beloven we u.
Het bestuur van N-VA Bree
wenst u een inspirerende kersttijd
en een positief 2017 toe,
met gezellige feestjes en
samenzijn met de familie.

De puntjes op de i

“N-VA Bree gaat
efficiënt om met de
beschikbare middelen.
Het zijn immers uw
centen!”
schepen Mario Knippenberg

Op het einde van het jaar komt traditioneel de begroting op de agenda van de
gemeenteraad, ook in Bree.
“Na een financieel donkere periode
kruipt de stad stilaan uit een diep dal”,
stelt eerste schepen Mario Knippenberg.
“Allemaal dankzij het strenge en consequente financiële beleid van de afgelopen
vier jaar.”
Ongetwijfeld heeft u al vernomen dat het
stadsbestuur voor het tweede jaar op rij de
opcentiemen met 100 procentpunten kan
doen zakken. Dit gebeurde ook al in 2016.
Ook de dienstenbelasting, een jaarlijkse
kost van 172 euro per Brees huisgezin,
werd al afgeschaft.

Stijgt de schuld? Neen!

De oppositie beweert ondertussen bij
hoog en bij laag dat de schuld per inwoner
gestegen is de voorbije vier jaar. Eind 2012
bedroeg die net geen 36 miljoen euro.
Mario Knippenberg weerlegt de kritiek:
“Als de oppositie eerlijk zou zijn tegen de
Breeënaar, dan zouden ze u beter vertellen
dat het al in september 2012, nog voor de
laatste gemeenteraadsverkiezingen, duidelijk was dat er 6 miljoen bijgeleend moest
worden om de begroting voor de volgende
jaren rond te kunnen krijgen. De wérkelijke schuld, opgebouwd door Verjonging,
zou dan eind 2012 maar liefst 42 miljoen
zijn geweest. Nog steeds ontkent de partij
haar verpletterende verantwoordelijkheid
voor de Breese schuldgraad.”

Kost nieuwe theaterzaal perfect binnen budget

Geert Ercken
Voorzitter N-VA Bree

In tegenstelling tot wat sommigen beweren zal de nieuwe theaterzaal niet meer kosten
dan de voorziene 5 miljoen euro. Maar als je de btw in rekening neemt, kan je toch
maar 4,1 miljoen effectief gebruiken voor de bouw, hoor ik u denken. Dat zou zo zijn,
ware het niet dat het AGB een btw-regeling heeft kunnen bekomen waardoor de volledige 5 miljoen naar de bouw en inrichting van een kwalitatieve en noodzakelijke nieuwe
theaterzaal op maat van Bree kan gaan. Zonder dat het de Breeënaar ook maar
één eurocent meer kost.
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AGB kan voortaan btw recupereren
21% meer geld naar investeringen
In het verleden werd gesteld het Autonoom Gemeentebedrijf
(AGB) geen btw zou kunnen aftrekken, zoals bij andere bedrijven wel het geval is. Een vreemde situatie, stellen Mario
Knippenberg (ondervoorzitter van het AGB) en Stefan Daniels
(bestuurder) omdat dit bij AGB’s in de omliggende gemeenten
wél kan. Daarom maakte de huidige meerderheid er werk van
dat het AGB van Bree voortaan wél btw kan recupereren.

De regeling houdt in dat we zelfs tot vijf jaar terug kunnen gaan
voor het terugvorderen van betaalde btw. Helaas moeten we
vaststellen dat omdat die regeling eerder ontbrak vele honderdduizenden euro’s verloren zijn gegaan. Geld dat geïnvesteerd had
kunnen worden in de bouw van de zaal in Beek, de renovatie
van het zwembad, in Breese infrastructuur of een afbouw van de
stadsschuld. Of hoe Verjonging in het verleden ondernemertje
‘speelde’ met geld van de Breeënaar en nu zijn verantwoordelijkheid ontkent.

Nieuw bestuurslid Martijn Geerits:

“Ik wil vol ambitie meewerken aan een beter Bree”
Martijn Geerits is 22 jaar en woont in Opitter. Hij heeft een
vriendin en woont momenteel nog bij zijn moeder, maar start
binnenkort met de bouw van een eigen huis. Zijn grootste
hobby is muziek spelen.
Wat zijn je twee belangrijkste eigenschappen, Martijn?
Doelgerichtheid en perfectionisme.
Wat doe je op professioneel vlak?
Ik ben een zelfstandige ondernemer, als mede-zaakvoerder
van Toplas in Bree. Wij zijn een allround metaalverwerkingsbedrijf, gespecialiseerd in het duurzaam produceren van
stalen platen en profielen op maat.
Waarom koos je voor de N-VA?
Deze partij leunt het dichtste aan bij mijn eigen overtuigingen.
De thema’s die het meeste mijn aandacht trekken zijn cultuur
en economie, maar ik wil mij uiteraard inzetten voor het totaalplaatje. Als ambitieuze jongeman wil ik meehelpen aan een
betere samenleving en een beter Bree, samen met de N-VA.

Breese ondernemer zegt ja tegen digitale (r)evolutie
N-VA Bestuurslid Ward Schwillens organiseerde op
woensdag 19 oktober vanuit zijn project Ecomrocket.com
een eerste infoavond over e-Commerce voor de Breese
ondernemer. Dat gebeurden in samenwerking met N-VA
Bree en het agentschap
Ondernemen van de
Vlaamse gemeenschap.
Onze Breese ondernemers
laten de digitale (r)evolutie
niet aan zich voorbijgaan.
Dat bleek wel uit de volle
zaal!

bree@n-va.be

Ward Schwillens: “Om in de toekomst nog concurrentieel te
blijven, dient elke ondernemer werk te maken van zijn onlineaanwezigheid. 64 procent van de Belgen kocht in 2015 immers
online. En dit aandeel blijft alleen maar stijgen!”
Tijdens de info-avond kwamen tal van goede tips voorbij
waarmee de lokale ondernemer of starter aan de slag kan gaan,
met een beperkt budget.
Heb jij ook interesse om een info-avond bij te wonen over
e-commerce? Surf dan snel naar www.ecomrocket.com en
schrijf je in voor de nieuwsbrief!
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Welzijnscampus viert tienjarig bestaan
Op zondag 30 oktober vierde de Welzijnscampus op de Gerkenberg
zijn tienjarig bestaan onder grote publieke belangstelling van bewoners
en hun familieleden, vrijwilligers, personeelsleden en raadsleden.
De N-VA feliciteert alle bewoners en personeel met dit jubileum.
Op 24 oktober 2006 werd het Woonzorgcentrum,
dat toen bestond uit 86 rusthuiskamers en
5 assistentiewoningen, in gebruik genomen.
De eerste bewoners waren de 35 bewoners van het
voormalig OCMW-rusthuis. In een mum van tijd
waren zowel de kamers als de assistentiewoningen
volledig bewoond.

“Gerkenberg
staat ten dienste
van de Breeënaars.”
voorzitter Katja Verheyen

Momenteel beschikt de Welzijnscampus over
86 woongelegenheden voor het rusthuis,
21 assistentiewoningen en 5 plaatsen voor de dagopvang. “Daarbij heeft de WZC Gerkenberg nog een vergunning
om uit te breiden met 63 rustoordbedden
en 9 plaatsen voor kortverblijf ”, stelt voorzitter Katja Verheyen.

van de bewoners van de assistentiewoningen en meer dan 81
procent van de gebruikers van de dagopvang komen uit Bree.
“Zowel het Woonzorgcentrum als de assistentiewoningen halen
bovendien een bezettingsgraad van meer dan 99 procent”, zegt
Katja.“Gemiddeld maken 13 personen per dag gebruik van onze
dagopvang.”

Campus nog verder uitbouwen
Dat de Welzijnscampus Gerkenberg ten dienste staat van de
Breese bevolking bevestigen volgende gegevens: meer dan 90
procent van de bewoners van het Woonzorgcentrum, 85 procent

De stad en het OCMW hopen dan ook onze Welzijnscampus
nog verder uit te bouwen, in samenwerking met de vzw SintBarbara, Dienstencentrum Ter Engelen en Triamant, de nieuwe
eigenaar van het Klooster.

Nieuwbouw ziekenhuis
Maas en Kempen ligt op schema

Het statuut
van de vrijwilliger

De werken aan de nieuwbouw van het ziekenhuis vorderen volledig
volgens schema. Dat zegt Bruno Dreezen, bestuurslid van het ZMK
namens N-VA Bree. De ruwbouw zit in de eindfase, terwijl ook de
afwerking van de verschillende bouwdelen zichtbaar vordert.
De planning om eind maart alles op te leveren en in juni te verhuizen,
blijft daarmee gehandhaafd.

Infoavond
vrijwilligerswerking
op 7 maart 2017

De periode van maart tot juni zal dienen om alles te testen en te evalueren.
Op dit moment is er al een team van personeelsleden met de voorbereiding
van de verhuis bezig. “Voor de bewoners van Bree is bovendien belangrijk dat
ZMK en Practimed een akkoord hebben bereikt om op de gronden naast het
moederhuis van Bree een nieuwe polikliniek te bouwen”, zegt Bruno Dreezen.
Nieuwe polikliniek eind 2018
De gronden en de nieuwbouw worden door Practimed aangekocht.
De polikliniek zou af moeten zijn tegen eind 2018. Tot die datum zullen
er poliklinische activiteiten blijven in het bestaande ziekenhuis van Bree.
Daarna zullen de activiteiten van het Medisch Centrum Bree ook naar
de nieuwbouw verhuizen,
samen met de poliklinische
activiteiten van ZMK en de
huisartsenwachtpost. “Met
deze samenwerking is de
eerstelijnsziekenzorg voor de
mensen van Bree en omgeving
verzekerd”, besluit Bruno.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor elke
vereniging. Maar mag je ze zomaar
inschakelen? Moet je als vereniging
zelf een verzekering afsluiten? Zijn ze
verzekerd tegen ongevallen? En mag je
onkostenvergoedingen uitbetalen?
Op deze en andere vragen geeft Mario
Knippenberg, coördinator van de
Limburgse Vrijwilligersacademie u graag
een antwoord. U bent van harte welkom
op 7 maart 2017 in het Brouwershof in
Opitter vanaf 20 uur.
Gelieve wel op voorhand in te schrijven
door je naam, vereniging en mailadres
door te sturen naar
vrijwilligers@nvabree.be.

www.n-va.be/bree
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Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts
op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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