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Beste Breeënaar,
Het einde van de tunnel is stillaan in zicht.
We kunnen opnieuw uitkijken naar meer
vrijheid. Na een lange en vermoeiende
crisis die diepe wonden sloeg, is er nu
terug wat perspectief op beterschap.
Eén ding is zeker, het vaccin zal ons
daarbij helpen. Bree mag zich tot een van
de gemeenten rekenen met een eigen
vaccinatiecentrum. N-VA-schepen van
Welzijn en Vlaams Parlementslid Katja
Verheyen volgde de uitrol ervan nauwgezet op. Ook N-VA-schepen Mario Knippenberg deed vanuit zijn bevoegdheden
een duit in het zakje. In samenwerking
met het Vlaams Agentschap Wegen en
Verkeer werkte men een verkeersveilige
situatie uit rond de expodroom, met extra
aandacht voor de kruispunten met de ’t
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Hasseltkiezel aan Greenyard en tenten de
Boer. Een structurele oplossing voor dit
verkeerspijnpunt is in de maak, als het
vaccinatiecentrum later de deuren sluit.
Maar we werken ook hard aan een leven
na deze gezondheidscrisis. Ondanks alle
ellende die deze crisis met zich meebrengt, hebben we van het moment van
relatieve rust gebruik gemaakt om Bree
goed onder handen te nemen. Zo werken
N-VA-schepen Rudi Cober en zijn diensten
op dit op moment naarstig door om het
Vrijthof op tijd klaar te krijgen om terug
wat meer van ons prachtige en knusse
stadscentrum te kunnen genieten.

die niet alleen dienst doet als ecologische
trekpleister voor ons toerisme maar ook
om aan de doordeweekse werkdruk te
ontsnappen. Daarom steekt N-VA Bree
ook deze keer weer de handen uit de
mouwen voor een lenteschoonmaak
van de Breese straten, wandelwegen en
pleinen en ruimen we zwerfvuil op.
We wensen jullie alvast een vlotte
vaccinatie en goede gezondheid toe! We
hopen jullie binnen afzienbare tijd weer
op een meer persoonlijke manier in ons
mooie Bree tegen te komen!

Daarnaast staat voor ons het behoud van
de natuur in onze mooie landelijke stad
hoog op de agenda. Prachtige natuur die
we actief proberen te behouden. Natuur

Ward Schwillens
Voorzitter
N-VA Bree

Bree investeert in een nieuw skatepark
Het skatepark in het stadspark de Boneput is tot op de draad versleten. De technische dienst moet vaak uitrukken om de
toestellen op te lappen om hun levensduur te verlengen. “Maar dat zal binnenkort verleden tijd zijn”, zo stelt Mario
Knippenberg, N-VA-schepen van Jeugd. “Het stadsbestuur investeert 170.000 euro in een volledig nieuw skatepark.”
“Afgelopen najaar brachten we samen met onze jeugddienst en technische dienst een bezoekje aan skateparken in Genk en Tongeren die
recent zijn aangelegd. We kregen daar de nodige uitleg van Kevin, een
skater uit Oudsbergen die al vele jaren meedraait in de skatewereld en
weet aan welke criteria een degelijk skatepark moet voldoen”, aldus
Mario Knippenberg.

Inspraak van Breese skaters
Voor de realisatie van het nieuwe park werd samengezeten met een
delegatie van Breese skaters om te bekijken hoe zij de inrichting en
vormgeving zien. Met de skaters werd afgesproken dat ze gedurende het
volledige traject zullen betrokken worden, dus ook bij het ontwerp en de
eventuele bijsturing ervan.

Er komt een gloednieuw skatepark in de Boneput
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 12 maart.
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Stad Bree verwelkomt achtste
JAC-vestiging
In februari opende een achtste JAC (Jeugd Advies Centrum) in Limburg de deuren
in het ontmoetingscentrum in Bree. Hulpverlener Lisa wordt het gezicht van de
nieuwe vestiging. Elke woensdag kunnen Breese jongeren tussen 12 en 25 jaar bij
haar terecht met al hun welzijnsvragen.

Gratis, vertrouwelijk en vrijblijvend
Jongeren hebben het niet altijd even
gemakkelijk. Er gaat veel in hun hoofd
om. Soms raken ze er alleen uit of met de
steun van hun omgeving. Maar er zijn ook
momenten waarop niets lukt. In dat geval
kunnen jongeren iedere woensdag gratis,
vertrouwelijk en vrijblijvend terecht bij
JAC Bree. “We maken van jongerenwelzijn
een prioriteit”, zegt Katja Verheyen, Brees
schepen van Welzijn. ‘Het stadsbestuur
koppelde daarom aan die intenties ook
middelen. We wilden een plek voorzien
in de stad waar jongeren een gesprek met
een professionele hulpverlener kunnen
aanknopen.’

en omgeving. Niet toevallig liggen de
middelbare scholen SAB, TISM, het H.
Hartinstituut en het GO! Atheneum op
wandelafstand. Jongeren in onze regio
hebben nood aan een plek waar ze op een
heel toegankelijke manier terecht kunnen
met al hun vragen of bezorgdheden.
Dit is nu meer dan ooit zo belangrijk!”,
aldus Katja Verheyen, die erg tevreden is
dat Bree en het JAC de handen in elkaar
hebben kunnen slaan.
Katja Verheyen, N-VA-schepen van Welzijn

Drempel blijven verlagen

Mario Knippenberg, schepen van Jeugd,
situeert de nieuwe samenwerking met het
JAC in het bestaand aanbod: “Onze Breese
jeugddienst kent een lange traditie van
werken op maat van jongeren. Sinds 2019
Meer dan ooit nodig
kwam het Huis van het Kind erbij, met een
Met de opening van een nieuwe vestiging
creëren we zo’n plek voor jongeren uit Bree online portaal en een moderne ontmoe-

tingsplaats voor alle Breese kinderen, jongeren en ouders. Het inloopmoment van
het JAC in Bree, in het Ontmoetingscentrum, waar ook de jeugddienst gelegen is,
zorgt ervoor dat we nog meer drempelverlagend kunnen werken en verder inzetten
op psychosociaal welzijn.”

Bree: een ondernemersstad met toekomst én ondernemingsloket
Bree is een echte ondernemersstad. Zo telt het in totaal vijf bedrijventerreinen met meer dan 100 ondernemingen en stelt daarmee meer dan 6.000 mensen te werk. Bovendien is de locatie ook een pluspunt. Ondanks dat Bree iets minder dan een half uur
van de autosnelweg verwijderd is, zitten we dicht bij de Nederlandse en Duitse grens. Het zijn dan ook die troeven die we vanuit
het gemeentebestuur en Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) ten volle willen blijven uitspelen.

“We hebben met de stad en het
AGB de afgelopen jaren veel
plaats gecreëerd voor nieuwe
bedrijven. Zo ontwikkelden

we op het industrieterrein
Kanaal-Noord 9 hectare grond
die zo goed als volledig door
nieuwe bedrijven is ingenomen.
Enkele verouderde bedrijventerreinen, zoals Vostert
en Veeweide, huisvesten dan
weer heel wat nieuwe, opstartende en groeiende KMO’s”,
aldus N-VA-gemeenteraadslid
Martijn Geerits, ook lid van het
directiecomité van het AGB.

Centraal aanspreekpunt voor voor de ondernemer. Zo kan het
ondernemingsloket helpen zoeondernemers
Martijn, die ervaring heeft
als bestuurder bij het Breese
familiebedrijf Toplas, gaat verder en pleit voor een volwaardig
ondernemingsloket: “Om de
ondernemers in Bree nog beter
van dienst te kunnen zijn, willen we een ondernemingsloket
oprichten. Met andere woorden,
één centraal aanspreekpunt

We willen met een ondernemingsloket de
ondernemers in Bree nog meer ondersteunen.”
Martijn Geerits, N-VA-gemeenteraadslid en lid van het AGB-directiecomité

bree@n-va.be

ken naar een geschikte locatie
door middel van een lijst met de
beschikbare panden of percelen. Of kan het ondersteuning
bieden bij het onderzoeken van
verschillende subsidiekanalen
die interessant kunnen zijn voor
de ondernemer”, besluit Martijn
Geerits.
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Vaccinatie in Bree en Oudsbergen officieel van start
Op 23 februari werden in het vaccinatiecentrum in Bree in de Expodroom de eerste vaccinaties geplaatst. Die vaccins gingen
naar de eerstelijnszorgverleners uit Bree en Oudsbergen. De vaccinatiecampagne startte met de zorgverleners tussen de 18 en 55
jaar en wordt naarmate de weken vorderen uitgebreid naar de bredere bevolking.

“Het is de afgelopen maanden een titanenwerk geweest om het vaccinatiecentrum in Bree klaar te krijgen”, zegt schepen van Welzijn
Katja Verheyen, die vanuit de eerstelijnszone de opstart van dichtbij heeft opgevolgd. “Maar de solidariteit die binnen Bree en Oudsbergen aan de dag werd gelegd, heeft het werk allemaal verlicht. Kijk maar naar de vele honderden vrijwilligers die zich hebben aangeboden. Zij zullen de komende maanden een belangrijke ondersteunende rol spelen in het succesvol vaccineren van onze inwoners.”
“Ook logistiek zijn er heel wat uitdagingen”, vult collega-schepen Mario Knippenberg aan. “Als het vaccinatiecentrum op volle toeren
draait, gaat dit heel wat verplaatsingen van en naar de Expodroom met zich meebrengen. We voorzien daarbij duidelijke signalisatie
op de belangrijkste invalswegen voor de wagen en fiets en zetten ook een pendelbus in voor diegenen die zich met het openbaar vervoer verplaatsen.”
Het zal de komende weken en maanden de bedoeling zijn om - zij het afhankelijk van de levering - op kruissnelheid te komen met het
vaccinatiecentrum en zo alle 39.000 inwoners van Bree en Oudsbergen in de voormalige basketbaltempel van hun prik te voorzien.

N-VA versterkt en vernieuwt in gemeenteraad
De gemeenteraadsfractie van N-VA Bree mocht eind 2020 en begin 2021 twee nieuwe leden verwelkomen.
Zo legde Free Bamps (42 jaar) op 7 december zijn eed af als gemeenteraadslid. Bamps heeft een bijzondere
interesse in de Breese sportdossiers en hoopt op die manier ook zijn steentje bij te dragen aan een beter Bree.
Eén gemeenteraadszitting later volgde Jo Leenders (43 jaar) –
die al in het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf
actief was – in zijn kielzog. Op 11 januari legde ook Jo zijn eed af.
Leenders is in Bree gekend als zaakvoerder van ’t Barbeknoeierke
en wil met veel enthousiasme zijn ondernemingservaring meenemen naar de Breese gemeenteraad.
We wensen beide heren veel succes toe.
Ook zij staan tot jullie dienst!

Jo Leenders en Free Bamps
www.n-va.be/bree

Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigheid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.
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“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid

