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N-VA Bree op eigen kracht naar
verkiezingen 2018
N-VA bezoekt Molse
geothermie-site
Nu alsmaar duidelijker wordt dat
de klimaatopwarming verstrekkende gevolgen kan hebben voor
mens, dier en plant, gaat ook
N-VA Bree op zoek naar alternatieven voor het gebruik van
steenkool, aardolie en aardgas.
Kerncentrales stoten geen
CO2 uit, maar je blijft wel met
gevaarlijk radioactief afval achter.
Zonnepanelen en windmolens zijn
al niet meer weg te denken uit het
straatbeeld, maar ze zijn weersafhankelijk. Maar er zijn nog
andere duurzame alternatieven.
Onze afdeling bezoekt daarom in
september de Balmatt-site in
Mol, waar men volop onderzoek
doet naar de toepassingen van
geothermie. Dat is een systeem
dat gebruik maakt van aardwarmte. Het bezoek vindt plaats
op zaterdag 30 september van
9.30 uur tot 11.30 uur.
Wil je graag meegaan?
Stuur dan een mailtje met je
gegevens naar
bestuur@nvabree.be.
We zullen je via mail de
praktische regelingen
doorsturen.

De N-VA wil samen
met u bouwen aan
een mooie toekomst
in onze stad.
Geert Ercken, voorzitter N-VA Bree

Het hoge woord is eruit: N-VA Bree trekt met een eigen lijst naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. We gaan daarmee niet alleen in
op de wens van veel leden en sympathisanten. We bewijzen zo ook dat
de N-VA van de eigen kracht uitgaat om onze stad mee vorm te geven na
2018.
De voorbije 17 jaar maakte de N-VA deel uit
van het kartel BROS (Breese Open Samenwerking), samen met sp.a en onafhankelijken. Tot 2012 voerde BROS een constructieve oppositie en de voorbije vijf jaar
maakte het kartel deel uit van de meerderheid.

Versterkte N-VA kan bogen op
ervaring en expertise
Sindsdien werd N-VA Bree gestaag versterkt. Onze mandatarissen konden
ervaring opdoen als schepen, voorzitter van
de gemeenteraad, OCMW-raadslid en voorzitter van bestuursraad van welzijnscampus
De Gerkenberg. Ook het bestuur van N-VA
Bree zelf groeide aan.
We trokken nieuwe mensen aan die met
hun ervaring en standpunten een versterking en verrijking vormen voor de dagelijkse werking van de N-VA. Dat sterkte ons in

de beslissing om in oktober 2018 met een
eigen lijst naar de kiezer te trekken.

Mario Knippenberg is lijsttrekker

De man die namens de N-VA voor de
burgemeesterssjerp gaat, is Mario Knippenberg, momenteel nog eerste schepen. Mario
heeft een lange geschiedenis bij de N-VA,
zowel op lokaal als op provinciaal niveau.
Als geen ander kan hij de standpunten van
de partij verdedigen. Hij kent alle dossiers
die nodig zijn om Bree goed te besturen en
verder uit te bouwen. Op de binnenbladzijden doet Mario zijn visie voor Bree uit de
doeken.
Als voorzitter van N-VA Bree ben ik enorm
trots op ons bestuur en de weg die we de
afgelopen jaren hebben afgelegd. Met uw
steun kunnen we samen bouwen aan een
mooie toekomst voor onze stad.
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Lijsttrekker Mario Knippenberg:

“De N-VA heeft heel wat ambitie voor Bree”
Mario Knippenberg is in oktober 2018 kandidaat-burgemeester. N-VA Bree zocht hem op om te horen wat zijn
prioriteiten zijn voor het Bree van de toekomst.
Waarom ga je voor de sjerp in 2018,
Mario?
De afgelopen jaren kon ik als
schepen, samen met mijn collega
Rudi Cober, de nodige ervaring
opdoen binnen het stadsbestuur.
In zeer moeilijke omstandigheden zetten we Bree financieel
weer op de rails. Op enkele jaren
tijd konden we de penibele
toestand van de stad – een
erfenis van het vorige bestuur –
zo ombuigen. We hebben door
de zure appel heen gebeten door
ook minder populaire maatregelen te nemen. Maar daar
plukken we wel de vruchten van.

41 jaar
Geboren en getogen in Bree
Samenwonend met Inge Lipkens,
papa van Fran en Geike
Educatief medewerker bij Vormingplus Limburg
Zaakvoerder Seats and Racks
(stoffering interieurs voor oldtimers)
Gemeenteraadslid sinds 2007,
schepen sinds 2013

Waar ben je het meest trots op?

De gemeentebelasting zit op het Limburgse
gemiddelde en de dienstenbelasting (meer dan 170 euro per jaar
per gezin) schaften we zelfs af. Tal van grote wegenwerken en
infrastructuurwerken zijn aan de gang en in een aantal gevallen zelfs al afgerond. Onze industriegrond verkoopt uitstekend
en door het positieve ondernemersklimaat dat de huidige
bestuursploeg creëerde, trekken we bedrijven en kmo’s aan uit
alle omringende gemeentes. Gecombineerd met gedurfd Brees
ondernemerschap, zorgt dat voor tal van bijkomende jobs.
Met Stefan Daniels, voorzitter van de gemeenteraad, gemeenteen provincieraadslid Katja Verheyen en OCMW-raadslid Bruno
Dreezen nam de N-VA haar verantwoordelijkheid. Zo zorgden
we ervoor dat Bree zijn plaats weer opeist als centrumstad.

Maar daar eindigen de ambities van N-VA Bree niet,
veronderstel ik?

Dat klopt. De afgelopen jaren werd de N-VA-ploeg danig versterkt met getalenteerde mensen van diverse achtergronden.
Deze groep werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma
voor 2018. Vast staat in ieder geval dat wij verder willen gaan op
de ingeslagen weg: met een beleid dat zowel de deelkernen als
het centrum verder uitbouwt en verfraait.
De N-VA wil de schulden verder afbouwen en een ondernemersklimaat promoten dat voor bijkomende jobs zorgt.
Bree is een veilige en aangename stad om in te wonen, en dat
moet zo ook blijven.

Wat zijn de N-VA-plannen op vlak van mobiliteit,
economie en toerisme?

De toeristische, groene en economische troeven van Bree zullen
we verder versterken en uitbouwen. Daarvoor reiken we heel
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specifiek de hand naar het Breese bedrijfs- en verenigingsleven.
Hun inbreng is essentieel voor een goed beleid.
We voeren al een tijdje gesprekken met diverse kabinetten om te
zien hoe bepaalde aanslepende mobiliteitsknelpunten aangepakt kunnen worden. Bovendien bekijken we de mogelijkheid
om in Bree met nieuwe technologieën zoals geothermie energie
op te wekken. Op innovatief vlak willen we hoe dan ook een
voortrekkersrol spelen.

Is de N-VA voorstander van een fusie met een andere
gemeente?

Omdat Bree nog heel wat schulden heeft, zijn we momenteel
geen gegeerde bruid. Maar samenwerking met de buurgemeenten blijft belangrijk, vindt de N-VA. Ik denk dan bijvoorbeeld
aan een gezamenlijk containerpark, maar ook aan de aankoop
van materieel en machines voor de technische dienst. In de
Welzijnsregio, de politie- en brandweerzones zijn er al vlotte en
efficiënte samenwerkingen. Die kunnen we nog verder
uitdiepen.

Je bent dus een ambitieuze kandidaat-burgemeester?
Ja, dat mag heel duidelijk zijn. Het is mijn ambitie, en die van
onze hele afdeling, om met de sterkst mogelijke lijst een uitstekend resultaat te halen bij de verkiezingen van 2018. Met de
steun van de kiezer kunnen we dan van Bree een ondernemende, uitnodigende en veilige centrumstad maken.

Mario hoort graag van u!
Opitterkiezel 97, 3960 Bree - 0475 69 26 72
mario.knippenberg@n-va.be
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Nieuw ziekenhuis
Maas en Kempen
gaat open!
Eindelijk is het zo ver! Het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK)
verhuist. Het zorgaanbod in Bree
en Maaseik komt zo samen op één
gloednieuwe ziekenhuiscampus,
met hoogstaande diensten en
zorgverlening.
De verhuis naar de nieuwe ziekenhuissite zal een volledige werkweek in beslag
nemen. Van maandag 25 tot vrijdag
29 september wordt alles geïnstalleerd
en klaargezet zodat na de verhuisweek
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het ziekenhuis de eerste patiënten kan
opvangen.

Opendeurdagen op 16 en 17
september

“Tijdens de opendeurdagen gidst een
uitgestippelde route u langs heel wat
interessante diensten en afdelingen van
het ziekenhuis”, stelt OCMW-raadslid
Bruno Dreezen, tevens bestuurslid van
ZMK. “Achteraf bestaat de mogelijkheid
om bij een drankje na te babbelen. We
hopen van harte dat we u dan mogen
verwelkomen!”

Toch bushalte aan nieuw
ziekenhuis

De bussen van openbare vervoersmaatschappij De Lijn zullen dan toch halt
houden aan het nieuwe ziekenhuis (ZMK)
in Maaseik, dat officieel zijn deuren opent

op 14 september 2017. Dit gebeurt mede
dankzij het harde werk van de N-VA.
In eerste instantie zou het ziekenhuis
geen bushalte voor de deur krijgen, maar
dat werd dus bijgestuurd. Aan de hoofdingang langs de Diestersteenweg worden
momenteel nog verkeerslichten geplaatst.
De huidige campussen in Bree en
Maaseik zullen naar de nieuwbouw in
Maaseik verhuizen.

Bree investeert in speelruimte
Nadat begin juli het nieuwe speeltoestel aan de Grauwe Torenwal in
gebruik werd genomen, zijn nu ook nieuwe speeltoestellen geplaats in
stadspark De Boneput. Deze speeltoestellen zijn niet alleen mooi om te
zien, ze zijn ook toegankelijk voor kindjes met een beperking.
Op vraag van de Breese jeugdraad werden
de Breese speelbossen beter zichtbaar
gemaakt. Uit navraag bij zowel de Breese
jeugdverenigingen als de verenigingen die
in Bree op kamp komen, bleek immers dat
de ligging van die officiële speelbossen
onvoldoende bekend is.
Tijdens de grote vakantie werd aan elk
Brees speelbos een infobord geplaatst, in

Tot uw dienst namens N-VA Bree
Mario Knippenberg
Eerste schepen
mario.knippenberg@bree.be
0475 69 26 72
Zitdag: elke dinsdag van
17.30 tot 18 uur, Stadhuis Bree

Katja Verheyen
Provincie- en gemeenteraadslid, voorzitter Welzijnscampus
Gerkenberg
katja.verheyen@n-va.be
0497 74 50 93

Rudi Cober
Schepen
rudi.cober@bree.be
0498 44 89 48
Zitdag: woensdag van
19.30 uur tot 20.30 uur,
Technische Dienst (uitgezonderd schoolvakanties)

Stefan Daniels
Voorzitter gemeenteraad,
bestuurslid Limburg.net
stefan.daniels@n-va.be
0498 59 71 01

de nieuwe huisstijl van de stad. Op het
bord vind je niet alleen een luchtfoto met
daarop de contouren van het speelbos, je
vindt er ook de contactgegevens van de
Breese jeugddienst op.
Een lijst van de Breese speelbossen en hun
adressen kan je opvragen via
jeugd@bree.be.

Bruno Dreezen
OCMW-raadslid, bestuurslid
Ziekenhuis Maas en Kempen
bruno.dreezen@n-va.be
0474 98 21 30
Bienda Bielen
Bestuurslid BDO
bienda.bielen@n-va.be
0497 17 39 84

Geert Ercken
Bestuuslid Ons Dak
geert.ercken@n-va.be
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
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

/

/

