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N-VA Bree trekt met eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen
N-VA Bree maakt ondertussen al 17 jaar deel uit van het kartel BROS (Breese Open
Samenwerking), dat vandaag bestaat uit N-VA , SP.A. en VCD. Tot 2012 werd constructief
oppositie gevoerd. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 betekenden de grote
doorbraak van het kartel, toen er samen met CD&V een meerderheid werd gevormd.
Sindsdien werd N-VA Bree gestaag versterkt. De mandatarissen konden ervaring opdoen in
uitvoerende mandaten (2 schepenen, voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de
raad van bestuur van welzijnscampus De Gerkenberg, OCMW-raadslid). Maar ook als partij
groeide N-VA Bree door nieuwe mensen aan te trekken in bestuursfuncties wier ervaring en
standpunten een versterking en verrijking vormen voor de dagelijkse werking.
Na een grondige interne evaluatie is N-VA Bree ervan overtuigd dat ze klaar zijn om op eigen
kracht naar de kiezer te trekken.
Mario Knippenberg als lijsttrekker
De man die voor het burgemeesterschap gaat in oktober 2018 voor N-VA Bree is huidig
eerste schepen Mario Knippenberg.
Mario heeft een lange geschiedenis binnen N-VA, zowel op lokaal als op provinciaal niveau
en kan als geen ander standpunten verdedigen. Hij kent alle dossiers die nodig zijn om Bree
goed te besturen en verder uit te bouwen. Het is de ambitie van N-VA Bree om zich in
oktober 2018 met de sterkst mogelijke lijst te presenteren aan de Breese kiezer, en ook in
2019 mee aan het roer te zitten om Bree als ondernemende, uitnodigende en veilige
centrumstad verder uit te bouwen.
Het bestuur van N-VA Bree wil er absoluut de nadruk op leggen dat de keuze om op te
komen met een eigen lijst een positieve keuze is, uitgaande van de eigen kracht, en zeker
geen keuze is tegen BROS. 5 jaar geleden, bij de vorming van de coalitie, werd een
bestuursakkoord aangegaan voor de volledige 6 jaar, en N-VA Bree zal dit bestuursakkoord
en de aangegane engagementen loyaal nakomen en uitvoeren.
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