J a a r ga ng 2 015 - N r. 2 - juni

BREE
ken
ke
rcke
rcken
ertt Erc
Geer
Ge
-VAA Bree
N-V
N-VA
er N
tter
zitt
orzi
Voorzitter
Voor
Vo

Iedereeen #Heelfie
De Vlaming
ngen koz
ozen een
en
jaar geleden
en voorr voorui
uitt
gang. En h
het heeft
ft resul
ultaat.
We zien da
dat de m
motor w
weer
aanslaat en
n de eco
conomi
miee aantrekt. Het gaat vo
vooruit.
In Bree gaat
at het ook
ok vooru
ruit.

V.U. Geert Ercken, Caubergstraat 79, 3960 Bree
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Van 1 januari 2013 tot 1 mei 2015 leverde
de stad maar liefst 414 stedenbouwkundige
vergunningen af (verkavelingen en attesten
niet inbegrepen). Daarmee krijgt het
uitzicht van Bree de komende jaren
een stevige opknapbeurt.
Eind mei startte de bouw van de nieuwe repetitieruimte in jeugdhuis ’t Auwelke. In september zouden de muziek
muziekgroepjes er terecht moeten kunnen. Wil je meer weten over de gebruiksvoorwaarden? Contacteer dan de Breese Jeugddienst: jeugd@bree.be of
089 84 85 67.
Begin januari zaten we ook samen met de gemeente Bocholt om de mogelijkheden te onderzoeken voor een nieuw containerpark. Dit is nodig om te
kunnen bepalen welke locaties al dan niet in aanmerking komen. Belang
Belangrijke criteria daarbij zijn de ligging binnen het stedelijk gebied en een goede
bereikbaarheid voor de inwoners van Bree én Bocholt. We wachten nu nog
op het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Die gaf
wel al de toestemming om te werken via een ‘Catch-all-procedure’, waardoor we geen dure en lang aanslepende procedure hoeven op te starten om
het containerpark op de nog te bepalen locatie in te planten..

NIEUWE THEATERZAAL EN POLYVALENTE ZAAL
De bouw van de nieuwe Breughelzaal zal gebeuren in de schoot van het
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Op de raad van bestuur van 1 juni
werd beslist om een stuk grond van het huidige TISM aan te kopen, om
daar de theaterzaal te bouwen.
Op dezelfde vergadering werd de begroting van het AGB voorgesteld.
Naast de bouw van de nieuwe theaterzaal is daarin ook ruimte voorzien
voor de bouw van een polyvalente zaal in Gerdingen (achter de school).
De school van Gerdingen kan deze nieuwe zaal gebruiken als turnzaal,
maar ook als locatie voor de vakantieopvang.
De bouw van het Ziekenhuis Maas
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het Itterdal vorderen ondertussen
uitstekend. Bedoeling is om de
werkzaamheden zeker voor het
bouwverlof af te ronden.
Ten slotte organiseerde Ziekenhuis
Maas en Kempen op 7 juni een
locatiebezoek aan de werf van het
nieuwe ziekenhuis in Maaseik. Dat
het een prachtig nieuw hospitaal
wordt, kan u zelf zien op de foto.

Jeugddienst, Sportdienst en Vakantieopvang slaan handen in elkaar
Tot op heden was het praktisch
ch niet mogelijk voor de
begeleiders van de vakantieopv
pvang om de kinderen
naar de sporthal, Boneput of jeu
eugddienst te brengen.
Om hier een mouw aan te passen
en, wordt een aantal
Grabbelpasworkshops vanaf d
de zomervakantie georganiseerd op de lagere schooll in Gerdingen, waar
ook de vakantieopvang plaatsvi
vindt. De bussen van
de Grabbelpasuitstappen zullen
en ook langs de school
in Gerdingen passeren.

Met de grote vakantie in zicht m
maken groot en klein
al de nodige plannen om de besch
chikbare vrije tijd zo
plezant mogelijk in te vullen. Maa
aar liefst 250 Grabbelpassen verkocht de Jeugddienst d
dit jaar bijvoorbeeld
al. De Breese Grabbelpaswerking
ng staat al jaren garant
voor een te gek vakantieaanbod aan toffe uitstappen en
coole workshops.

“Jammer genoeg bleek het in hett verleden niet mogelijk
voor kinderen die naar de vakant
ntieopvang gingen om
deel te nemen aan de Grabbelpasa
sactiviteiten, sportrt
kampen, of speelpleinwerking”, v
verklaart schepen van
Jeugd Mario Knippenberg. “Maar
ar kinderen die naar de
vakantieopvang gaan en over ee
een Grabbelpas beschikik

ken, kunnen vanaf dit jaar dus ook deelnemen aan de
Grabbelpasactiviteiten. Inschrijving op voorhand is wel
verplicht, gezien het beperkte aantal plaatsen voor de
meeste workshops.”

De vakantieopvang zal ook vervoer organiseren naar
de sportkampen van de sportdienst. Het stadsbestuur
bekijkt ook of een samenwerking met de
Speepleinwerking al mogelijk is deze vakantie.

Respect voor Rondhangers met respect
in het Park van de Deken en op tal van andere plaatt
sen. Dit is geen nieuw fenomeen maar al decennia
een vast gegeven in de jongerencultuur.
Sporadisch komen er echter klachten binnen van
mensen die zich geïntimideerd voelen door een
groepje jongeren. Ook wordt er op de hangplek soms
rommel achtergelaten of is er geluidsoverlast.
Mario Knippenberg, schepen van Jeugd, vraagt
daarom respect voor de buurt en haar bewoners:
“We hanteren hierbij het principe ‘respect voor rondhangers mét respect’. Loopt het echter toch eens mis,
heeft u klachten of wilt u ons iets melden, dan kan u
contact nemen met de Breese Jeugddienst.”

De schoolvakanties en mooie zo
zomeravonden zijn
vaak de momenten waarop me
mensen langer op straat
blijven om te genieten van het
et mooie weer, een
praatje te slaan of op een terra
rasje een lekkere pint
te drinken.
Ongetwijfeld is het je ook al op
opgevallen dat je in de
zomer vaker jeugd ziet rondhan
angen aan de bushalte,

bree@n-va.be

Situaties die niet direct verholpen kunnen worden,
worden vervolgens besproken in de Stuurgroep
Rondhangende jongeren. Daarin zoeken de politie,
het OCMW, het Limburgs Steunpunt Straathoekk
werk, CAD, de Jeugddienst en de Technische Dienst
naar de meest geschikte aanpak van het probleem.

U kan de jeugddienst bereiken tijdens de openingsuren op het oude stadhuis, via jeugd@
d@bree.be of
op 089 84 85 67.

Bree-centrum en de kleine ring heringericht
De werkgroep Bree-centrum werkte de afgelopen twee
jaar hard aan een visie om het centrum en de wallen aantrekkelijk en verkeersveilig herin te richten.
Hierbij is ernstig nagedacht over een degelijk parkeerbeleid, de verkeersveiligheid, ontmoetingsplekken,
gezelligheid, openbaar groen, onze markt en kermis,
openbaar vervoer, extra open ruimten voor activiteiten
en de opwaardering van het historisch karakter van
onze stad.
“We hebben de lat hoog gelegd”, licht schepen van Openbare Werken Rudi Cober toe. “En dat moet ook. Deze nieuwe aanleg bepaalt namelijk het beeld voor de volgende decennia. Na de vernieuwing van de Pater Lambertusstraat,
de Cosijnstraat en de parkeerplaatsen aan de bibliotheek gaan we resoluut voor eenrichtingverkeer in tegenwijzerzin op de kleine ring. Langs beide kanten van de weg komt een bomenrij om zo een laaneffect te creëren.”

MEER PARKEERPLAATSEN VOOR BEZOEKERS
Er zal ook een dubbelrichtingsfietspad met een brede stoep aangelegd worden aan de buitenkant van de ring. Aan
de binnenkant (kant van het centrum) voorzien we een parallelle weg voor gemengd verkeer en de nodige parkeerplaatsen.
Het parkeeraanbod gaan we verruimen voor langparkeerders en bezoekers. De huidige parkeerdrukte in de omliggende woonstraten zullen we afbouwen door er blauwe zone in te voeren. De Hoogstraat en de Kloosterstraat
worden de hoofdpoorten om het centrum binnen te rijden. De Gerdingerstraat en de Nieuwstadstraat worden de
uitrijstraten.

GROENE ONTMOETINGSPLAATSEN
Verder creëren we ontmoetingsplaatsen op de kleine ring: kleinere, gezellige plekken in het groen. De locatie van de
huidige bushalte (die verhuist naar de scholencampus) kan een pleinfunctie krijgen voor allerlei activiteiten.
De vrijdagmarkt en de kermis zullen voor een deel verplaatst worden van de Kloosterpoort naar de Grauwe Torenwal. In de andere (centrum)straten blijft de markt en kermis op zijn huidige vertrouwde plaats.
De eerste fase omvat de werken van de Grauwe Torenwal tot en met het kruispunt van de Opitterpoort.
De Vlaamse overheid kende ondertussen al subsidies toe voor de rioleringswerken.

Varkensfeest N-VA Bree
Hou alvast vrijdag 11 september vrij in uw agenda, want dan
vindt het jaarlijkse Varkensfeest van N-VA Bree plaats. Naar
goede gewoonte zijn we voor deze gezellige barbecue te gast
bij schepen Rudi Cober (Groenstraat 15).
Voor meer info of inschrijvingen kan u terecht bij onze mandatarissen en bestuursleden of op onze webstek: www.n-va.be/bree.
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er

le
Op Moederdag zette onze lokale
afdeling de moeders van Bree
letterlijk in de bloemetjes.
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Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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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