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JONG N-VA
ENGAGEERT ZICH
VOOR BLUEASSIST

V.U. Geert Ercken, Caubergstraat 79, 3960 Bree

In oktober lanceerde Jong N-VA
Noord-Limburg een voorstel in
de gemeenten Hamont-Achel,
Neerpelt, Overpelt, Lommel, Peer,
Hechter-Eksel, Bocholt, Bree en
Meeuwen-Gruitrode om zich te
engageren voor BlueAssist .
Deze vzw is een social-profitorganisatie met als doel om in het
dagelijkse leven hulp te bieden
aan mensen met een communicatieve beperking. Dit gebeurt
met een zogenaamde BlueAssistkaart en -app die het eenvoudiger moet maken om vragen
te stellen aan een medeburger
waardoor het voor de personen in
kwestie veel eenvoudiger wordt
om zelfstandig te functioneren in
het dagelijkse leven.
Hierbij gaat het vooral om
mensen met een verstandelijke
beperking, beginnende dementie
of een taalbarrière. In Vlaanderen
gaat het dan om ruim 660 000
personen.
Meer info: www.blueassist.be

www.n-va.be/bree

BREE
Opcentiemen dalen in Bree
Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen waren we, geconfronteerd met
de grote schuldenlast die de vorige
bestuursploeg achterliet, genoodzaakt de gemeentelijke opcentiemen
te verhogen. Mede door het degelijk
bestuur, de broodnodige besparingen,
het correct inzetten van beschikbare
middelen en het harde werk van onze
N-VA-mandatarissen kunnen we de
belastingen nu terug laten zakken. En
dat zal u snel voelen!
Onze mandatarissen zijn dagelijks voor
u in de weer om het leven in Bree nog
aangenamer te maken. Dat is duidelijk
merkbaar aan de wegeninfrastuctuur.
De Opitterkiezel met gescheiden fietspaden is inmiddels weer geopend voor
het verkeer. Onze kinderen kunnen nu
veilig naar school. De werken aan de
nieuwe scholencampus gaan ook in een
sneltreinvaart vooruit.

Steun onze lokale
handelaars
Lokale handelaars hebben het hard te
verduren met een sterke concurrentie
van grotere ketens en het internet.
Nochtans heeft winkelen bij een
lokale handelaar vele voordelen. Zo
is er de persoonlijke service en krijg je
beter advies. Bovendien is het historisch gezellig winkelen in Bree.
Tip voor het eindejaar: aan onze vernieuwde centrale balie in het stadhuis
kan je ook geschenkbonnen kopen

Verder organiseerden
we een lerarendag rond
Fairtrade en werd
BlueAssist ingevoerd.
De werkzaamheden aan
nieuwe repetitieruimte
zullen vanaf begin
december ook in een
stroomversnelling
komen.

We zijn goed bezig
in Bree.
Geert Ercken,
voorzitter N-VA Bree
Al dit en meer leest u verder in dit
nummer. U merkt het: De N-VA is goed
bezig in Bree.
We wensen u alvast een prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2016.

die gebruikt kunnen worden bij vele
lokale handelaars.

Waarom geen geschenkbon
voor een Breese winkel
onder de kerstboom dit jaar?

Lerarendag ‘Fairtrade op school’

Opitterkiezel is af!

De Opitterkiezel is klaar.
De nieuw aangelegde weg,
kruispunten, fietspaden en
nutsvoorzieningen hadden een
kostenplaatje van meer dan
3,2 miljoen euro. Deze investering
zal de veiligheid van iedere
gebruiker, zeker de fietser,
ten goede komen.
Het was een werk dat meer dan een
jaar in beslag heeft genomen met de
daarbij gepaard gaande ongemakken
voor de bewoners van de Opitterkiezel zelf, maar ook van de mensen
die op de omleidingswegen wonen
en al diegenen die deze gewestweg
gebruiken.

SCHOLEN BETER TOEGANKELIJK
Een ander wegenwerkenproject dat
in de steigers staat, is de ontsluiting
van de scholencampus. In dit project
zitten werken vervat op de Rode
Kruislaan en in het binnengebied
achter politiekantoor en ziekenhuis.
Op de Rode Kruislaan komt een
rotonde met een afslag naar het binnengebied. Hier wordt het verkeer
afgeleid naar het ziekenhuis en de
scholen. Ook de hoofdstelplaats van
de Lijn krijgt hier zijn vaste stek met
een busperron dat meer dan 120
meter lang is.
Verder komt er ook een ondertunneling van de Rode Kruislaan.
Deze tunnel moet fietser en
voetganger de mogelijkheid geven
om veilig de overkant te bereiken.
Al deze werken moeten afgerond zijn
in de grote vakantie van 2016. Het
nieuwe TISM opent op 1 september
van dat jaar op deze locatie immers
zijn deuren.

bree@n-va.be

nentere rol in onze samenleving.
Ook de stad Bree wil hieraan haar
steentje bijdragen. De stad Bree
heeft de ambitie om een Fairtradegemeente te worden, met de steun
van de vrijwilligers van GRIS
(Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking) en in
de Breese Wereldwinkel.

Scholen zijn een onmisbare
partner om het Fairtradekwaliteitslabel te behalen.
Schepen Mario Knippenberg
Schepen Rudi Cober houdt een oogje in het
zeil bij de Breese verbeteringswerken.

VEILIGHEID ‘T HASSELTKIEZEL GAAT
OMHOOG
Voor 2016 zijn er, in nauw overleg
met Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV), werken gepland op de
‘t Hasseltkiezel.. Dit is nog steeds een
van de gevaarlijkste wegen van heel
Vlaanderen. We hebben al een
verlaagde snelheidsmaatregel
ingevoerd en in volgende fase komen
er twee keerpunten met veilige
fietsoversteekplaatsen.
Deze komen ter hoogte van de
Bosstraat en de Processieweg. Voor
deze werken voorziet AWV een
bedrag van ongeveer 800 000 euro.

NIEUWE WONINGEN EN BEDRIJVEN
In 2017 en 2018 zullen samen een
30-tal bouwkavels aangeboden
kunnen worden op de gemeentelijke
verkaveling Dreelveld in Opitter.
Tegelijkertijd biedt een samenwerking met Landwaarts ons de
mogelijkheid om een serieuze stap
voorwaarts te zetten in het behalen
van ons objectief voor sociale koopwoningen.
Vlaanderen verplicht de gemeenten
immers een bepaald aantal sociale
huur- en koopwoningen te voorzien.
Deze sociale koopwoningen zullen
ook gebouwd worden op de verkaveling Dreelveld.
De industriegrond die het Autonoom
Gemeentebedrijf verkoopt op Industrieterrein Kanaal Noord is gegeerd
goed. Sinds 1 juni is er in totaal

13,5 hectare industrieterrein
verkocht. Voor 4 hectare zijn er
concrete dossiers opgestart waarin
nog verder wordt onderhandeld
met het oog op een verkoop.

Eerlijke handel, duurzame economie en wereldburgerschap spelen
de laatste jaren een steeds promi-

“Scholen zijn een onmisbare
partner om dit kwaliteitslabel te
behalen”, stelt schepen van Ontwikkelingssamenwerking Mario
Knippenberg. “We hebben daarom
de handen in elkaar geslagen met
de Breese Oxfam Wereldwinkel en
Kleur Bekennen Limburg voor de
organisatie van een lerarendag voor

Ten slotte is er in 2016 en 2017 in
totaal 125 000 euro in de begroting
voorzien om De Bongerd in Tongerlo
te vergroten. Zo zullen er kleedkamers bijkomen en wordt er een
ruimte gecreëerd die gebruikt kan
worden door het Tongerlose verenigingsleven, maar ook als eetzaaltje
voor de plaatselijke lagere school.

“Door in te stappen op dit aanbod
kunnen scholen als kers op de taart
het label van Fairtradeschool behalen”, besluit schepen Knippenberg.

viel. Het huidige stadsbestuur, mét
de N-VA, besliste echter om deze taks
van 175 euro per gezin af te schaffen
vanaf het aanslagjaar 2015.

Op vlak van dienstverlening zetten
we ook een flinke stap vooruit. Zo
werd onlangs de nieuwe centrale balie in het stadhuis in Bree in gebruik
genomen. Op 12 november vond de
opstartvergadering plaats voor het
Huis van het Kind.

Momenteel wordt ook de eerste hand
gelegd aan het ontwerp voor een
nieuwe polyvalente zaal in Gerdingen, die uiteraard mede gebruikt
zal worden door de lagere school.
Het is de bedoeling dat in hetzelfde
gebouw de buitenschoolse kinderopvang, die nu in de Schoolstraat ligt,
ondergebracht wordt.

Tijdens dit infomoment konden
leerkrachten en directies van alle
lagere en middelbare scholen van
Bree kennismaken met educatief
materiaal, leermiddelen en methodieken die beschikbaar worden gesteld door Kleur Bekennen
Limburg. Door hier gebruik van
te maken, kunnen eerlijke handel,
actualiteit en wereldburgerschap
een plaats krijgen in de lessenpakketten.

Stad Bree verlaagt belastingen in 2016 én 2017

STAD BREE TEN DIENSTE VAN U

Dit zal dé lokale informatie- en
ontmoetingsplaats worden voor
ouders en biedt onderdak aan diensten die op kinderen gericht zijn.
Als locatie wordt gedacht aan een
gedeelte van het oude ziekenhuis.

directies en leerkrachten. Die vond
plaats op woensdag 18 november.”

De opcentiemen dalen met in totaal
200 basispunten, tot 1 550 in 2017.
Na de moeilijke start beloofden we
eerder al dat de belastingen zouden
dalen zodra daar de mogelijkheid
toe was. En we houden ons woord.
Ondanks de extra kosten waarover
u hieronder meer kan lezen, zal
Bree de opcentiemen in 2016 met
100 basispunten verlagen, tot 1 650.
Een jaar later gaan daar nog eens
100 basispunten vanaf om op een
niveau van 1 550 te komen.
Een aantal jaren geleden zag het
stadsbestuur nog geen andere uitweg
dan de belastingen fors te verhogen
om financieel het hoofd boven water
te houden. Daarenboven werd voor
3,3 miljoen euro bespaard op de
werkingsmiddelen van de stad, zonder evenwel over te gaan tot naakte
ontslagen.
Daarnaast werd beslist om een heel
aantal taken niet meer uit te besteden,

www.n-va.be/bree

maar te laten uitvoeren door onze
eigen technische dienst.

Samen met het verdwijnen van de
belasting op drijfkracht geeft dat
duidelijk aan dat het onze meerderheid menens is met een daling van de
belastingdruk op de Breese gezinnen
én bedrijven.

INVESTERINGEN KOMEN STAD ÉN
INWONERS TEN GOEDE

MINDER INKOMSTEN WORDEN NIET BIJ En ondertussen liggen de investeringen niet stil: Opitterkiezel, ’t HasseltU GERECUPEREERD
Menig stadsbestuur trok de laatste
maanden nochtans aan de alarmbel
over de stadsfinanciën. Ook Bree blijft
niet gespaard. Zo moeten de stad
sinds 2014 niet alleen de pensioenen
betalen van alle vastbenoemde ambtenaren, maar ook van de vastbenoemden die destijds werkten in het Breese
ziekenhuis. Dit betekent een extra
hap van 660 000 euro uit de begroting
van 2016. Tegen 2020 is dat bedrag al
gestegen tot meer dan een miljoen.
Maar u mag daar niet de dupe van
zijn. U heeft ze dit jaar bijvoorbeeld
waarschijnlijk niet gemist, de factuur
voor de dienstenbelasting die vorig
jaar rond deze tijd nog bij u in de bus

kiezel, Rode Kruislaan, Kleine Ring,
zaal Itterdal, de nieuwe theaterzaal,
de verdere ontwikkeling Industrieterrein Kanaal Noord, een nieuw onderkomen voor de kinderopvang, een
nieuwe polyvalente zaal in Gerdingen, de uitbreiding van de Bongerd
in Tongerlo: de lijst is indrukwekkend.
N-VA Bree gaat voor een financieel
gezond Bree, met een beleid op maat
van Bree.
Zelfs een financiële tegenslag (zoals
het misgelopen bedrag van 120 000
per jaar uit de Vlaamse belasting
op het kadastraal inkomen op het
machinepark van bedrijven) kunnen
we door ons strikte en realistische
financiële beleid opvangen.

