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Beste inwoner
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vorig jaar
zetelt N-VA Bree met een sterke
groep in het schepencollege en
in de gemeenteraad van onze
mooie stad.

Stem Katja Verheyen
naar Brussel

Het is voor mij dan ook een
voorrecht om voorzitter te mogen
zijn van zo’n stevige ploeg. De
komende maanden en jaren
zullen we werken aan een
aantal nieuwe activiteiten voor
en door onze leden en willen we
onder meer een jongerenafdeling
opstarten.
Met de verkiezingen van 26
mei in het vooruitzicht is het
een drukke periode voor onze
partij. We zijn enorm trots dat
Katja Verheyen kandidaat is om
de Breese belangen in Brussel
te verdedigen. Katja is 1ste
opvolger op de N-VA-lijst voor
het Vlaams Parlement.
Tot slot leest u in dit huis-aanhuisblad meer over het nieuwe
afdelingsbestuur op blz. 2. Op
blz. 3 kan u kennismaken met
uw N-VA-bestuursploeg voor de
komende jaren.
Ward Schwillens
Afdelingsvoorzitter

Op 26 mei kiest u uw vertegenwoordigers in het Vlaamse, federale
en Europese parlement. Vanuit Bree is schepen van Welzijn en Wonen
Katja Verheyen uw N-VA-kandidate. Katja is 1ste opvolger op de
N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement.
Wie is Katja?

Katja Verheyen is 39 jaar, gehuwd en moeder van twee dochters. Sinds januari is Katja
schepen van Welzijn en Wonen in Bree. Daarnaast is ze N-VA-fractievoorzitter in de
Limburgse provincieraad.

Breese stem in Brussel

De N-VA-afdeling hoopt van harte dat Bree na 26 mei opnieuw een volksvertegenwoordiger in zijn midden heeft om de Breese én Limburgse belangen te behartigen
in Brussel.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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• Voorzitter: Ward Schwillens
• Ondervoorzitter: Evy Rijnkens
• Secretaris: Sandy Robaer
• Penningmeester: Raf Hillen
• Organisatieverantwoordelijke: Evy Rijnkens
• Communicatieverantwoordelijke: Mario Knippenberg

• Sociale media: Stefan Daniels
• Ledenverantwoordelijke: Didier Moras en Bienda Bielen
• Overige bestuursleden: Free Bamps, Agnes Strypsteen, Irma
Hendrix, Karel Verheyen, Bruno Dreezen, Geert Ercken, Rudi
Cober, Jo Leenders, Martijn Geerits, Valentin ‘Fanta’ Geelissen,
Erwin Duhain, Katja Verheyen en Alda Brebels.

N-VA-leden kiezen nieuw afdelingsbestuur
Begin dit jaar werd het nieuwe afdelingsbestuur van N-VA Bree gekozen. Ward Schwillens werd verkozen tot
nieuwe voorzitter en Evy Rijnkens wordt de nieuwe ondervoorzitter. Het volledige bestuur telt nu 21 leden,
inclusief onze mandatarissen.
Samen met de fractie en het afdelingsbestuur zal Ward het partijbeleid uitwerken. In het afdelingsbestuur neemt Sandy Robaer de
functie van secretaris op, Raf Hillen de functie van penningmeester. Evy Rijnkens is organisatieverantwoordelijke, Didier Moras en
Bienda Bielen zijn verantwoordelijk voor de ledenwerking. Mario Knippenberg en Stefan Daniels nemen de communicatie voor hun
rekening.
De voorzitter zal zich verder voornamelijk richten op het politieke luik van onze afdeling en fractie. Onze ondervoorzitter wil de
organisatie van events en de ledenwerking voor haar rekening nemen. Ze zal zowel de voorzitter ondersteunen bij het
organiseren van politieke infoavonden als haar schouders zetten onder de organisatie van ons Varkensfeest en nieuwe activiteiten
voor onze leden en belangstellenden.

Noteer alvast in
uw agenda
Op vrijdag 13 september vindt de volgende editie plaats van
het welbekende Varkensfeest (BBQ). Naar goede gewoonte
is de plaats van afspraak het atelier van schepen Rudi Cober,
Groenstraat 15 in Tongerlo. Meer info volgt later dit jaar.

bree@n-va.be

Moederdagactie
Elk jaar op Moederdag verrassen onze bestuursleden
de oma’s, moeders en jongedames in Bree-centrum en
aan de handelszaken op de Toleik met een bloemetje.
Helaas valt Moederdag dit jaar in de sperperiode van
de verkiezingen. Daarom mogen we wettelijk gezien
geen gadgets of cadeautjes uitdelen. Maar wees
gerust, volgende jaar zetten we u weer met plezier in
de bloemetjes!
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Maak kennis met uw N-VA-bestuursploeg
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vorig jaar betekenden voor de N-VA de grote politieke
doorbraak in Bree. Het was de eerste keer dat de N-VA in Bree met een volledig eigen lijst naar de kiezer
trok. De N-VA behaalde maar liefst zeven zetels in de gemeenteraad, trad toe tot de meerderheid en levert
drie schepenen. We stellen de volledige bestuursploeg graag aan u voor.

Mario Knippenberg

Katja Verheyen

• Eerste schepen bevoegd voor ruimtelijke
ordening, mobiliteit, jeugd en ontwikkelingssamenwerking
• Gezamenlijke bevoegdheden met burgemeester: personeel, communicatie, verkiezingen
• Gedeelde bevoegdheden met schepen Jo
Vandersteegen: milieu
• Voorzitter Autonoom Gemeentebedrijf Bree
• Gemeenteraadslid en OCMW-raadslid

• Schepen bevoegd voor wonen en welzijn
• Voorzitter van het Bijzonder Comité van
de Sociale Dienst
• Gemeenteraadslid en OCMW-raadslid

Rudi Cober

Martijn Geerits

• Schepen bevoegd voor openbare werken, groenbeleid en erfgoed
• Gemeenteraadslid en OCMW-raadslid

• Gemeenteraadslid en OCMW-raadslid
• Directielid Autonoom Gemeentebedrijf
Bree

Stefan Daniels
• Gemeenteraadslid en OCMW-raadslid
• N-VA-fractievoorzitter in de gemeenteraad
• Voorzitter Welzijnscampus De Gerkenberg
• Bestuurder Ziekenhuis Maas en Kempen
(ZMK)

Geert Ercken
• Gemeenteraadslid en OCMW-raadslid

Valentin Geelissen

Bruno Dreezen

• Gemeenteraadslid en OCMW-raadslid
• Lid politieraad zone CARMA

• Lid Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst
• Bestuurder Ons Dak

Bienda Bielen

Evy Rijnkens

• Lid Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst
• Lid Raad van Bestuur Breese Dienstenonderneming (BDO)

• Lid Raad van Bestuur Breese
Dienstenonderneming (BDO)

Jo Leenders

Sandy Robaer

• Directielid Autonoom Gemeentebedrijf
Bree

• Lid van de Gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening (GECORO)

www.n-va.be/bree

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Limburg
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Limburg.

Vlaams Parlement
Steven Vandeput | Lijsttrekker

• 52 jaar - Hasselt
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Karolien Grosemans | 2de plaats

• 49 jaar - Herk-de-Stad
• Kamerlid

Kamer van Volksvertegenwoordigers
Zuhal Demir | Lijsttrekker
• 39 jaar - Genk
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid

Wouter Raskin | 2de plaats
• 47 jaar - Bilzen
• Voormalig Kamerlid
• Schepen

Europa
Geert Bourgeois | Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats

• 38 jaar - Elsene
• Auteur

