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Beste Breeënaars,
Ik denk dat ik een open deur intrap als ik zeg
dat we in vreemde tijden leven. Een leven met
mondmaskers, dat zich op anderhalve meter
afstand afspeelt. Een leven zonder horeca
of winkelplezier. Komt er nog bij dat alle
socio-culturele en sportieve activiteiten stevig
werden ingeperkt of zelfs geschrapt. Maar
ook belangrijke en intieme momenten zoals
communiefeesten, proclamaties en zo veel
meer, die in het water vielen.
Ook voor N-VA Bree was deze periode niet
vanzelfsprekend. Een politieke vereniging met
als doel mensen bijeen te brengen. Net zoals
vele honderdduizenden Vlamingen hebben we
daar als afdeling een coronabestendige mouw
aan kunnen passen. Zo gingen wij voor een
gezond en proper alternatief, namelijk onze
mooimakerswandeling, waarbij we met ons
bestuur zwerfvuil gingen rapen in de gemeente. Maar we hebben de afgelopen periode ook
mindere momenten gehad. Zo hebben we
noodgedwongen afscheid moeten nemen van
Erwin Duhain. Erwin was in de eerste plaats
een vriend. Daarnaast was hij ook een gewaardeerd bestuurslid en voormalig voorzitter
van de afdeling.
Meer dan ooit moeten we voor elkaar zorgen,
daar stond Erwin voor. Voor elkaar zorgen
door eens aan een ander te vragen hoe het
met hem of haar gaat. Voor elkaar zorgen door
ook eens lokaal te kopen.
Met die boodschap wil ik dan ook graag eindigen, om u allemaal een gezond én gelukkig
jaareinde toe te wensen! Laat ons samen van
2021 een beter jaar maken!

Ward Schwillens
Voorzitter N-VA
Bree

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 18 november

In memoriam: Erwin Duhain
(12 februari 1943 - 10 oktober 2020)
N-VA Bree heeft met grote droefheid en verslagenheid
afscheid genomen van een van haar beste leden, bezielers
en pleitbezorgers die ze ooit heeft gehad.
Erwin Duhain was lid van de Volksunie in Bree van het ontstaan (1966)
tot en met N-VA Bree. Zijn bijdrage als bestuurslid was ongekend:
voorzitter van de VU vanaf 1993 bij de splitsing met Verjonging, nadien
voorzitter van de nieuwe N-VA Bree en steeds bestuurslid tot op heden.
Hij was actief op provinciaal N-VA-vlak maar ook nog actief lid van
Vlaanderen Vlagt en de Vlaamse Volksbeweging.

Idealist pur sang
Erwin was idealist pur sang: nooit een bestuursmandaat terwijl hij steeds
op (alle) lijsten stond: een dubbelwerking samen met zijn vrouw Alda.
Erwin kende zijn prioriteiten: zijn gezin, Vlaanderen en zijn sport. Zijn
kritiek op de Breese sportinfrastructuur is legendarisch. Als licentiaat
L.O. kende hij de zwaktepunten in zijn stad en bleef hij zijn standpunten
verdedigen, tot grote ergernis van meerdere beleidsvoerders.
Erwin was ook verbindend. De eerste contacten van Breekpunt en Bros
werden onder meer via hem gelegd. Maar steeds op de achtergrond.

Sociaal beest
Hij was vooral een sociaal beest: het Varkensfeest van N-VA Bree kende
zijn heropbloei via hem, zijn ’s zaterdagse kroegendiscussie in zijn vaste
kroeg was een blijver, alle evenementen van bevriende N-VA-afdelingen
bleef hij bezoeken, zijn aanwezigheid op nationale evenementen (congressen, meetings) was een evidentie.
En die man gaan wij ontzettend missen. Die warme, idealistische, harde
werker die tot zijn laatste snik bleef vechten voor zijn idealen, maar de
strijd tegen zijn ziekte niet kon winnen.
En als er een hemel bestaat, aan de rechterzijde van de
ingang hangt er vanaf nu een Vlaamse Leeuw.
(Eric Eyckmans)
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Vlaanderen geeft extra steun
voor meest kwetsbare
gezinnen in Bree

Eindelijk moderne
en veilige verbinding
Bree-Neeroeteren
De werken aan de Maaseikerbaan en Breeërweg (richting Den Tip) zijn - ondanks de vele moeilijkheden die
het dossier gekend heeft - tot een goed einde gebracht.
Hierdoor heeft de stad Bree eindelijk een moderne en
veilige verbinding tussen de kleine ring van Bree tot in
Neeroeteren. Schepen Rudi Cober, die bevoegd is voor
de werken, zegt: “Ik wil de mensen van Opitter en de bewoners van de omleidingswegen uitdrukkelijk bedanken
voor hun begrip en medewerking tijdens de werken die
meer dan 20 maanden geduurd hebben.”

Katja Verheyen volgt zowel als Vlaams parlementslid en als
schepen van Welzijn en Wonen kwetsbare gezinnen van
dichtbij op. De middelen die het Vlaams Parlement heeft vrijgemaakt waren onder meer ook voor Bree
voorzien en zullen door schepen Verheyen
aangewend worden voor onder andere heel
wat nieuwe projecten. “Deze crisis maakt
het voor heel wat gezinnen heel moeilijk.
Gezinnen die tot voor kort nooit hulp nodig
hadden. Tegen hen zeg ik: onze deur staat
Katja Verheyen
altijd open”, besluit Katja.

Coronaveilige Toverboom verwent
kansarme kinderen
Ondanks corona wist N-VA-schepen van Welzijn Katja Verheyen ook dit
jaar de Toverboom te ‘planten’. De Toverboom is een initiatief waarbij
kinderen uit kansarme gezinnen cadeautjes kunnen krijgen, dankzij de
solidariteit van inwoners, bedrijven en organisaties in Bree. De
Toverboom werd vorig jaar door
schepen Katja Verheyen in het
leven geroepen en was een groot
succes.
“Kinderen van 2,5 tot en met 12
jaar uit Bree kunnen aangemeld
worden via verschillende organisaties die met kansengroepen
werken. Deze kinderen vullen het
‘abracadabra wensenformulier’
in dat als toverstokje in de boom
wordt opgehangen. Het Huis van
het Kind zorgt ervoor dat al de
cadeautjes bij de kinderen terecht
komen”, vertelt Katja.

bree@n-va.be

Jong N-VA Bree:
uniek in Bree
Jongerenvoorzitter Bjorn
Verlinden
stampte een
tijdje geleden
Jong N-VA Bree
uit de grond.
Een allereerste
activiteit voor
het grote publiek
stond op de agenda … tot de coronacrisis
toesloeg. Niet getreurd! Uitstel is geen afstel
én intussen zijn nieuwe leden voor Jong
N-VA meer dan welkom!
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Bree, veilig ﬁetsparadijs
De fiets heeft een prominente plaats in het N-VA-beleid in Bree. Zo hebben schepenen Rudi Cober en Mario Knippenberg heel
wat dossiers opgestart voor extra fietspaden in Bree. Met de start van de werken op de Meeuwerkiezel krijgt bijvoorbeeld ook de
laatste fase, die vanaf de Gerkenberg tot aan de grens met Meeuwen, zijn beslag. We realiseren hierdoor een veilige fietsverbinding tussen Bree en Meeuwen. Verder heeft Rudi Cober de ambitie om ontbrekende stukken fietspaden op de Rode Kruislaan
aan te leggen.

Veiligheid Gruitrodekiezel
Veiligheid is cruciaal voor ons bestuur. Zo nemen we de Gruitroderkiezel - die de afgelopen maanden een aantal keer negatief in het
nieuws kwam - onder handen. Mario Knippenberg: “In samenspraak
met het Agentschap Wegen en Verkeer zijn een aantal maatregelen
uitgewerkt om de verkeersveiligheid op de Gruitroderkiezel op korte
termijn te verbeteren. Zo komt er een beveiligde fietsoversteek, een
snelheidsbeperking tot 50 km/u en hebben we het voorstel overgemaakt om een trajectcontrole te voorzien.”

Fietsstraten

Rudi Cober

Mario Knippenberg

Daarnaast heeft schepen Knippenberg net voor de start van het
nieuwe schooljaar heel wat lokale wegen ingericht als fietsstraat. Hij
vult aan: “Er werd hiervoor bewust gekozen voor straten die op de
fietsroutes liggen waar dagelijks honderden scholieren richting de
middelbare scholen en De Vuurvogel passeren.”

‘Rooming-in’ in WZC Gerkenberg voor meer mensgerichte zorg
Woonzorgcentrum Gerkenberg biedt als eerste WZC ‘rooming-in’ aan. Daarbij
kunnen naaste gezinsleden een tijdje mee inwonen bij nieuwe bewoners.
De overgang naar een woonzorgcentrum blijft voor iedere bewoner een grote stap. Om
deze overstap te vergemakkelijken, biedt het WZC Gerkenberg als eerste in Vlaanderen
de mogelijkheid aan naaste gezinsleden om een tijdje mee in te wonen. “Vertrouwenspersonen actiever bij de verhuis naar een woonzorgcentrum betrekken, is niet alleen
goed voor de oudere. Hij is of zij is ook een aanspreekpunt voor het zorgpersoneel.
Zo creëren we nog meer ‘mensgerichte’ zorg”, aldus Stefan Daniels, voorzitter van de
Raad van Bestuur van WZC Gerkenberg.
Stefan Daniels

N-VA organiseert
‘Mooimakerswandelingen’
tegen zwerfvuil

Deze foto dateert van voor het samenscholingsverbod voor meer
dan 4 personen.

Met N-VA Bree gaan we voor een propere stad. Zowel
in woord als daad. Deze gezondheidscrisis heeft fysiek
vergaderen een stuk moeilijker gemaakt. Om het onderling
contact niet te verliezen en tegelijk op een veilige manier
een positieve impact te hebben, organiseerden we meerdere mooimakerswandelingen. Ondertussen zijn de Vostert,
de Gerkenberg en het Eetseveld bevrijd van het zwerfvuil,
al moeten we vaststellen dat zwerfvuil een terugkerende
plaag is waar we streng tegen moeten optreden.

www.n-va.be/bree
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

