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Veilig onderweg
naar school
Inmiddels is het schooljaar al
weer enkele weken ingezet. Voor
het TISM is dat in de nieuwe
schoolgebouwen. Schepen van
Openbare Werken Rudi Cober en
alle bevoegde diensten hebben
keihard gewerkt om de infrastructuur rond het TISM tijdig
klaar te krijgen.
En dat is meer dan gelukt. De
wegen rond de scholengemeenschap werden grondig aangepakt
om de schoolgaande jeugd op
een veilige manier toegang te
geven tot de campus.
Ons overbekende Varkensfeest was ook weer geslaagd.
Onder het toeziend oog van de
N-VA-mandatarissen werd het
een gezellig Vlaams volksfeest.
We mochten ook enkele prominente gasten verwelkomen,
waaronder minister Steven
Vandeput.
We wensen iedereen een veilig
school- en werkjaar en een
mooie nazomer!
Geert Ercken
Voorzitter N-VA Bree

WhatsApp kan uw buurt veiliger maken

Stefan Daniels, voorzitter gemeenteraad

De stad Bree onderzoekt
momenteel samen met de
lokale politie de mogelijkheid
om WhatsApp-buurtpreventienetwerken op te starten. Meer
beschikbare ogen zien namelijk
meer. Als de hele buurt een oogje
in het zeil houdt, zullen heel wat
mensen zich meteen een stuk
veiliger voelen.
Iedere inwoner die meewerkt aan een
buurtpreventienetwerk kan verdachte
gedragingen signaleren via een simpele
app op zijn of haar smartphone. Ook de
politiediensten krijgen via WhatsApp relevante info om, indien nodig, op te treden.

Afschrikkend effect voor inbrekers

“Bovendien schrikt een buurtpreventienetwerk – zoals de naam al aangeeft
– ook inbrekers af”, weet Stefan Daniels,
gemeenteraadsvoorzitter en IT-consultant.
“Zij weten immers dat de kans een stuk
groter is dat zij gezien zullen worden. Aan
straten die sociaal, collectief en actief aan
inbraakpreventie doen,
worden er borden geplaatst die aangeven
dat mensen met slechte bedoelingen er
beter op hun tellen kunnen passen.”
Vindt u dit een goed idee voor de buurt
waarin u woont? Neem dan zeker
contact op met de lokale politie.
Zij kunnen u meer informatie bezorgen.
Ook de centrale balie op het stadhuis helpt
u graag verder.

Gratis infoavond e-commerce
voor Breese ondernemers
Wat betekent het internet voor
uw zaak? En wat kan je doen
met sociale media? Kan je als
kleine handelaar ook gebruik
maken van online marketing
tools of kost dat een fortuin?
Tijdens een gratis infoavond
doet N-VA-bestuurslid en expert
ter zake Ward Schwillens uit de

doeken wat het internet betekent
voor uw klant en hoe je e-commerce kan inzetten om je zaak
uit te bouwen. Ook binnen een
beperkt budget is er veel mogelijk. De tijd dat een lokale handelaar een website enkel gebruikte
als een online visitekaartje is
namelijk voorbij.
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Inschrijven verplicht via ondernemen@nvabree.be
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N-VA maakt Bree mooier, mobieler en veiliger

Bestuurslid Erik Croimans:

“Bree heeft nooit zo fel in de steigers gestaan als het afgelopen jaar”, stelt Rudi Cober, schepen van Openbare Werken. Maar de
resultaten zijn er! De Opitterkiezel is afgewerkt met nieuwe riolering, mooie bomen, een nagelnieuw wegdek en vooral veilige
fietspaden. De ’t Hasseltkiezel heeft ondertussen, met 2 ovondes, veiligere oversteekplaatsen gekregen. De werken om Bree
mooier, mobieler en veilger te maken zijn echter nog niet ten einde.

Minister Weyts opent vernieuwde
Rode Kruislaan op 9 oktober

Eén van de meest ingrijpende
wegenwerken in de stad zijn die aan
de Rode Kruislaan. Daar kwam er een
rotonde en werd er een ondertunneling
voorzien voor voetgangers en fietsers.
Gelijktijdig hiermee voorzag de stad het
binnengebied van de scholencampus van

een grote bushalte, fiets- en wandelpaden
en extra parkeerplaatsen. N-VA-minister
van Mobiliteit Ben Weyts zal op 9 oktober
deze site feestelijk openen. Iedereen is
welkom vanaf 13.30 uur.

Werken Bree-centrum midden
oktober afgerond
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kleine ring zijn in volle gang. Aan de
Pater Lambertusstraat, Kloosterpoort,
Cosijnstraat gaven we de eerste
aanzet voor vernieuwing. Hier komen
ook 34 extra parkeerplaatsen voor
langparkeerders. Het einde van de werken
is gepland voor midden oktober.

De werken van Bree-centrum en de

“Bij de N-VA wordt je stem gehoord:
dat is de basis van goede politiek”
In ons huis-aan-huisblad laten we graag
de bestuursleden van N-VA Bree aan het
woord. Zij leveren achter de schermen het
harde werk in onze afdeling. In deze editie
zoeken we bestuurslid Erik Croimans op
voor een kort vraaggesprek.
Waarom werd je bestuurslid bij N-VA Bree,
Erik?
Bij de N-VA is er een zeer goede onderlinge

samenwerking met open communicatie.
Je stem wordt gehoord. Dat is voor mij de
basis voor een goede politiek.
Welke doelstelling heb je?
Als vrij nieuwe inwoner van Bree moet
ik nog veel leren, maar dat went snel.
Mijn belangrijkste betrachting is om
samen met de bewoners uit te groeien tot de
grootste politieke familie in de gemeente.
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Nu al voldoende sociale woningen in de stad

Bree ligt negen jaar voor op schema
De Vlaamse Regering wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden.
Elke gemeente kreeg daarom in 2008 de verplichting opgelegd om tegen 2025 voldoende sociale woningen
te creëren. Bree haalt die doelstelling vandaag al en ligt dus negen jaar voor op schema.
 en nieuwe, grote bushalte zorgt ervoor dat leerlingen van de
E
scholencampus zich makkelijker kunnen verplaatsen.

In 2007 beschikte Bree over
240 sociale huurwoningen en
-appartementen. Volgens de
doelstellingen moesten er
tegen 2025 nog 101 bijkomende sociale woongelegenheden
gebouwd worden. In 2016 zit
Bree al op 124 extra sociale
woningen. We halen dus niet
alleen de doelen ruim op
voorhand, we overstijgen die

34 extra wagens kunnen voortaan langer parkeren in het centrum.

Grauwe Torenwal en Opitterpoort worden pareltjes
Op 12 september zijn de werken van de
Grauwe Torenwal en Opitterpoort gestart
met het archeologisch onderzoek. Nog
in september startten de aannemer en de
nutsmaatschappijen aan de eerste fase van
de werken. Hierdoor zal de Opitterpoort
afgesloten zijn voor het verkeer. We zullen er
alles aan doen om de Opitterpoort voor de
feestdagen van december terug open te stellen.
De Grauwe Torenwal wordt volledig
vernieuwd met een breed voetpad en
dubbelrichtingsfietspad aan de buitenzijde.
Het rijweggedeelte krijgt een dubbele bomenrij
om een laaneffect te bekomen. We creëren ook

plaatsen voor groene zones met zithoeken en
laadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.

Technologie van de 21ste eeuw voor
historische torens
De historische torens worden visueel herkenbaar in beeld gebracht. Via een QR-code op de
torens zal je met je smartphone bijkomende
info kunnen opvragen.

U kan de plannen van de herinrichting komen inkijken op de
zitdag van schepen Rudi Cober,
iedere woensdagavond van
19.30 tot 20.30 uur (behalve
tijdens schoolvakanties) op de
technische dienst.

De torens en een groot gedeelte van het
straatmeubilair zullen door het personeel en de
vakmensen van onze eigen technische dienst
ontworpen en gemaakt worden. Daarmee
bespaart de stad vele duizenden euro’s.

Ook dit jaar was ons Varkensfeest
weer een groot succes.

Bent u er volgend jaar
opnieuw bij?
bree@n-va.be

Dien je bouwaanvraag
voortaan digitaal in
Sinds 1 september kan je in Bree, als je dat wil, je bouwaanvraag digitaal indienen. “Bedoeling is om de papierberg
drastisch te verminderen en om de aanvraag van zo’n
vergunning eenvoudiger en efficiënter te maken”, stelt schepen
van Ruimtelijke Ordening Mario Knippenberg.
De Vlaamse overheid richtte een tijdje geleden het zogenaamde
‘omgevingsloket’ op. Dat laat toe om stedenbouwkundige
vergunningen digitaal in te dienen. Alle informatie hierover
vind je op www.omgevingsloket.be. Ook een handig overzicht
van veel gestelde vragen op de site kan je op weg helpen.

Vergunningen worden hervormd

“Bovendien staan we voor een grondige hervorming van het
vergunningenlandschap”, voegt schepen Knippenberg toe.

zelfs! De sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak,
waarvoor onze voorzitter
Geert Ercken in de raad van
Bestuur zetelt, heeft op het
grondgebied van Bree in
totaal 142 sociale woningen
en appartementen gerealiseerd
waarvan er 139 verhuurd
worden en 3 verkocht werden.

“Vanaf 23 februari treedt immers de omgevingsvergunning
in werking. Die verenigt en vervangt de stedenbouwkundige
vergunning en milieuvergunning.”
De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde
worden georganiseerd. “Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt
tot betere resultaten”, besluit Knippenberg.

We maken de aanvraag
sneller, duidelijker en
eenvoudiger.
Schepen Mario Knippenberg
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De verandering werkt!
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VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005
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+140.000

Koopkracht
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1ste kwartaal 2016 vs.
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2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar
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+1,8%
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Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar
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Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018
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+0,6%
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Grondige
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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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