
Programma gemeenteraadsverkiezingen N-VA Bree 2018       1 

 

 

 

 

 

Verkiezingsprogramma N-VA Bree 2018 
 
Voorwoord ......................................................................................................................................... 2 

Asiel, migratie en inburgering ......................................................................................................... 3 

Veiligheid .......................................................................................................................................... 4 

Bestuurlijke organisatie ................................................................................................................... 5 

Financieel beleid ............................................................................................................................... 6 

Leefmilieu ......................................................................................................................................... 7 

Onderwijs .......................................................................................................................................... 9 

Sociaal beleid ................................................................................................................................. 10 

Woonbeleid ..................................................................................................................................... 12 

Werk ................................................................................................................................................ 14 

Vrije tijd - Cultuur ........................................................................................................................... 15 

Vrije tijd - Sport .............................................................................................................................. 16 

Vrije tijd - Verenigingsleven ........................................................................................................... 17 

Ruimtelijke ordening ...................................................................................................................... 19 

Economie ........................................................................................................................................ 21 

Mobiliteit ......................................................................................................................................... 22 

 

 

 

 



Programma gemeenteraadsverkiezingen N-VA Bree 2018       2 

 

 

 

 

 

Voorwoord	

14 oktober, de dag dat Bree naar de stembus trekt om een nieuw stadsbestuur te kiezen, nadert met rasse 
schreden.	

U als kiezer maakt een weloverwogen keuze die dag, maar ook wij, als N-VA Bree deden dat reeds.	

Het is de eerste maal dat wij ons als partij op eigen kracht, en met een volledig eigen lijst aan de Breese 
kiezer presenteren.  We doen dit met een sterke groep van 13 vrouwen en 12 mannen, die klaar staan om de 
kracht van de verandering ook in Bree verder doorgang te laten vinden.	

En net zoals u in het stemhokje een keuze zal moeten maken op 14 oktober, zo maakten wij de nodige 
keuzes om met een zo sterk mogelijk programma, op maat van Bree, voor de dag te komen.	

Verder in dit verkiezingsprogramma vindt u een opsomming van een hele reeks realisaties waaraan N-VA 
Bree meewerkte de afgelopen legislatuur.  Een mooie lijst waar we best trots op zijn, zeker gezien de 
financiële context waarin we moesten werken. We laten u ook graag kennismaken met de speerpunten  en 
uitdagingen waarrond N-VA Bree de komende 6 jaar wil werken, samen met u.	

Een keuze voor N-VA Bree is een keuze voor een veilig, uitnodigend en welvarend Bree!	

Vlaamse groet	

Mario Knippenberg	

Lijsttrekker N-VA Bree	
Kandidaat burgemeester	
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Asiel, migratie en inburgering 
Gerealiseerd: 

Bree heeft tijdens de asielcrisis 27 personen opgevangen. Dit werd gedaan op basis van 
eigen initiatieven door woningen te huren en de asielzoekers te begeleiden.  

Doelstellingen: 

• Project vriendentaal opstarten in Bree 
• Asielzoekers toeleiden naar vrijwilligerswerk 
• Inzetten op het aanleren van Nederlands van asielzoekers en nieuwkomers, zowel 

ouders als kinderen, begeleiding van ouders in samenwerking met de basisscholen om 
integratie te bevorderen 

 

Project vriendentaal 

We starten het project "vriendentaal" op in Bree, met als doel anderstalige nieuwkomers 
helpen integreren door nog beter en sneller de Nederlandse taal meester te worden. We 
leren hen praten met stadsgenoten die hun tijd en taalkunde hiervoor vrijwillig ter 
beschikking stellen. Dit project werd opgestart door de provincie Limburg i.s.m. 
Vormingplus en loopt intussen al in verschillende Limburgse steden en gemeenten. 

Asielzoekers toeleiden naar vrijwilligerswerk 

Tijdens het inburgeringstraject van asielzoekers begeleiden we hen actief naar 
vrijwilligerswerk. Dit kan in de vorm van werken voor de stad, waardoor ze ervaring 
krijgen. Bv. aan schoolpoort verkeer regelen. Zo leggen ze gemakkelijker contacten, vinden 
werk en integreren ze zich in verenigingen. 

Inzetten op het aanleren van Nederlands  

Kinderen van nieuwkomers en vluchtelingen lopen school in Bree op onze Breese 
basisscholen.  Kinderen pikken erg vlug een nieuwe taal op, maar de taalbarrière met de 
ouders tijdens bvb oudercontacten blijft.  Nieuwkomers komen in een cultuur terecht waar 
ze niet in thuis zijn en de gebruiken niet kennen.  Samenwerking met vzw’s die inzetten op 
het aanleren van de taal aan kinderen en ouders en  samenwerken met de Breese 
basisscholen is een middel om integratie en sociaal contact te bevorderen. 
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Veiligheid 
Gerealiseerd: 

• Whatsapp Buurtpreventienetwerken in tal van Breese buurten  
• Camerabewaking op plaatsen die gevoelig zijn voor vandalisme en overlast: bvb 

uitgaansbuurt ’t Stift 
• Samensmelting van politiezones tot politiezone CARMA met meer mogelijkheden 

op vlak van politionele dienstverlening, terwijl er een stevige lokale poot blijft met 
het politiekantoor langs de Rode Kruislaan. 

Doelstellingen: 

• Strijd tegen zwerfvuil,vandalisme,inbraken enz….zal Bree veiliger maken 
• Veiliger verkeer voor een veilig Bree 
• Strijd tegen drugs 

Strijd tegen zwerfvuil, vandalisme, inbraken enz…. zal Bree veiliger maken. 

We maken een inventaris op van privé camera’s en camera’s bij bedrijven en handelszaken 
waar men de beelden van kan opvragen indien nodig. We controlen de bestaande publieke 
camera’s op hun werking en indien nodig vervangen we ze. We plaatsen extra camera’s op 
plaatsen waar veel mensen samenkomen (vb.scholen,parken). Het doel is om preventief 
vandalisme en misdaad tegen te gaan, een groter veiligheidsgevoel te creëren bij de 
bevolking, maar ook om daders op heterdaad te kunnen betrappen. 

Veiliger verkeer voor een veilig Bree. 

Elke school verdient een veilige omgeving. Daarom bestuderen we elke schoolomgeving en 
overleggen met onderwijzend personeel en ouders om te bekijken welke initiatieven 
genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid te vergroten. 

Daarbuiten overleggen we met de inwoners en seniorenverenigingen (seniorenadviesraad) 
hoe zij de verkeerssituatie ervaren als zwakke weggebruiker. Met deze gegevens stellen we 
een verkeersactieplan op en sturen, in samenspraak met de verkeerscommissie, bij indien 
nodig. 

Wij laten de openbare verlichting ’s nachts en bij donker weer aan op plaatsen waar ’s 
avonds volk op de been is (bvb rond sportterreinen, Finse piste,…). 

Strijd tegen drugs. 

Drugs dragen bij tot het onveiligheidsgevoel van de burger. Daarom doet N-VA Bree 
voorlichtingscampagnes in samenwerking met politie, jeugdverenigingen en scholen over 
de gevaren die drugs met zich meebrengen. Daarenboven doen we systematische controles 
in  uitgaansbuurten en bij fuiven.  
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Bestuurlijke organisatie 
Doelstellingen: 

• Digitaal burgerloket 

Digitaal burgerloket 

Via een digitaal burgerloket verbeteren we de toegankelijkheid van onze stadsdiensten 
zodat de burger nog gemakkelijker bij ons terecht kan voor allerhande aanvragen en 
administratieve procedures. 
We zetten daarbij zoveel mogelijk in op de volledige digitale afhandeling van aanvragen en 
administratieve procedures, zonder daarbij de nodige controle en veiligheidsaspecten te 
vergeten. 
We helpen daarbij de stadsdiensten ook bij hun organisatie van de processen voor 
verwerking van allerhande aanvragen. Ons devies is “work smarter, not harder”. 
We willen volledige transparantie voor de aanvragen en korte communicatielijnen zodat 
men duidelijk weet waar een “dossier” zit en wat de status is.  
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Financieel beleid 
Gerealiseerd: 

● De dienstenbelasting werd afgeschaft 
● De belasting op drijfkracht werd afgeschaft 
● Tijdens de vorige legislaturen werd systematisch een schuld opgebouwd van € 33 

miljoen. Dit heeft voor een moeilijke start gezorgd van de huidige legislatuur. Door 
moeilijke maar moedige beslissingen te nemen, maar vooral door de impact voor de 
Breese burger te beperken hebben we de schuld kunnen afbouwen naar €26 miljoen . 

● Er werd een nieuw subsidiereglement opgesteld voor sport- en jeugdvereningingen. 

Doelstelingen: 

• Geen belastingverhoging 
• Indexeren van subsidies voor verenigingen 
• Inspraak van de burger bij het opmaken van de begroting 
• Samenwerking met  buurgemeenten 

Geen belastingverhoging 

Gezien de schuldenberg die tijdens de vorige legislaturen werd opgebouwd was het nodig 
een belastingverhoging in te voeren door de opcentiemen en personenbelasting te laten 
stijgen. Tijdens de huidige legislatuur hebben we deze terug laten dalen. Ons doel is om 
geen belastingverhoging meer te doen, maar fincancieel de tering naar de nering te zetten. 
Indien er financiële ruimte komt laten we de belastingen opnieuw zakken. 

Indexeren van subsidies voor verenigingen 

De subsidies voor verenigingen (basissubsidies) zijn reeds enige tijd hetzelfde. Met de 
stijgende levensduurte koppelen we de subsidies aan de index. 

Inspraak van de burger bij het opmaken van de begroting 

De begroting, het toekennen en verdelen van budgetten aan de verschillende stadsdiensten, 
wordt uitgevoerd in samenspraak met de stadsdiensten. Een deel van het budget wordt 
vrijgemaakt voor inspraak van de inwoners van Bree. Zo organiseren we burgercommissies 
in elke deelkern waarbij de inwoners hun noden kunnen aankaarten. Hiermee wordt dan 
rekening gehouden bij de opmaak van de begroting. 

Samenwerking met buurgemeenten 

Zonder over een glazen bol te beschikken, is het een uitgemaakte zaak dat de komende 
decennia een nieuwe golf van gemeentefusies op ons afkomt.  Momenteel is dat nog niet 
direct aan de orde voor Bree, maar we zetten wel in op een vergaande samenwerking met 
onze buurtgemeentes, en dit op vlak van aankoopbeleid (bvb materieel voor de technische 
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dienst), maar ook voor grensoverschrijdende dienstverlening zoals een nieuw 
containerpark,… 

Leefmilieu 
Gerealiseerd: 

• Er werden een 3-tal insectenhotels geïnstalleerd, in samenwerking met Natuurpunt 
en de lagere scholen van Gerdingen, Opitter en Beek 

• Er werd een zwaluwhotel gebouwd in samenwerking met Natuurpunt en 
basisschool Kadee in Tongerlo 

• De eerste stappen voor de ontwikkeling van een geothermiecentrale in Bree werden 
gezet.  Bedoeling is om op termijn grote publieke gebouwen zoals het zwembad en 
nieuwe verkavelingen te verwarmen met aardwarmte. 

• Verdere uitbouw van activiteiten in bezoekerscentrum Mariahof, zowel door de stad 
als in samenwerking met de lokale Natuurpuntafdeling. 

Doelstellingen: 

• Gezond en duurzaam bouwen en verbouwen: huis-dokter 
• Subsidies voor milieuvriendelijke investeringen voor privé-woningen 
• Bermbeheersplan 
• Bijenvriendelijke gemeente 
• Subsidie voor aankoop gronden voor natuurverenigingen 
• Ondersteuning geothermie en andere praktisch inzetbare bronnen van hernieuwbare 

energie. 

 

Gezond en duurzaam bouwen en verbouwen: huis-dokter 

Wij willen een huisdokter die aan huis komt bij bouwers en verbouwers om advies te geven 
omtrent het toepassen van moderne technieken met betrekking tot energiezuinig wonen. 

Subsidies voor milieuvriendelijke investeringen voor privé-woningen 

Het gebruik van zonnepanelen, zonneboiler en  warmtepomp moeten gestimuleerd 
worden. We bekijken op welke manier de stad dit gegeven kan stimuleren door het 
toekennen van subsidies en het toeleiden naar instanties die hiervoor subsidies uitkeren. 

Bermbeheersplan 

Wij brengen in kaart welke flora en fauna aanwezig is in de bermen (index bio-diversiteit) 
en stemmen de maaibeurten hierop af in gebieden met een hoge natuurwaarde. Zo kan 
gekomen worden tot meer biodiversiteit en natuurherstel. 



Programma gemeenteraadsverkiezingen N-VA Bree 2018       8 

 

Bijenvriendelijke gemeente 

Bijen zijn superbelangrijk voor het bevruchten van diverse planten en bomen. Wij willen in 
samenspraak met de imkersbond en diverse natuurverenigingen komen tot de aanplant en 
het behoud van bij- en insectvriendelijke planten om niet alleen de honingbij, maar ook tal 
van solitaire bijen en hommels een biotoop te bieden. Het kan een interessant project zijn 
om imkers bijenkassen te laten zetten in en in de buurt van het centrum. De honing kan op 
gerichte tijdstippen geoogst worden. In samenwerking met de Breese horeca kunnen 
hiermee heerlijke gerechten bereid en aangeboden worden. 

Subsidies voor aankoop gronden voor natuurverenigingen 

Landbouwers die gronden hebben in natuurgebied moeten strikte regels volgen, bv. 
nulbemesting, waardoor deze gronden niet meer bruikbaar zijn voor intensief 
landbouwgebruik. De verkoop aan de waarde van natuurgebied is vaak economisch niet 
interessant voor de landbouwer. Wij geven subsidies aan natuurverenigingen die deze 
gronden tegen een economisch interessante prijs kunnen aankopen van de landbouwers. 

Ondersteuning geothermie en andere praktisch inzetbare bronnen van hernieuwbare 
energie. 

Geothermie is hot! Aardwarmte is zeer geschikt voor het verwarmen van huizen en water. 
Wij geven alle ondersteuning om binnen 10  jaar een geothermiecentrale uit te bouwen in 
Bree waarop huizen en publieke gebouwen kunnen aansluiten.  Daarnaast blijven we de 
vinger aan de pols houden wat betreft de ontwikkeling van andere vormen van 
hernieuwbare energie om mogelijkerwijs toe te passen in onze stad. 
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Onderwijs 
Gerealiseerd: 

• Verhuis van TISM naar scholencampus 
• De Wissel Opitter: uitbreiding met nieuwe klaslokalen voor kleuters 
• Nieuwe school in Beek 
• Uitbreiding naschoolse opvang in Bree, Opitter en Gerdingen 
• Sportsnack: sport tijdens naschoolse opvang 
• Busstation verplaatst naar vernieuwe scholencampus 
• Wegeninfrastructuur vernieuwd rond scholencampus voor veiliger verkeer 
• Een extra leslokaal:eetzaaltje voor de lagere school geïntegreerd in de uitbreiding 

van De Bongerd 

Doelstellingen: 

• Optimaal benutten van schoolinfrastructuur voor verenigingen 
• Uitbreiding van voor- en naschoolse kinderopvang 
• Stimuleren en uitbreiden samenwerking tussen onderwijs en bedrijfswereld 

Optimaal benutten van schoolinfrastructuur voor verenigingen 

Wij zetten volop in op de ‘multi-inzetbare school’. Wij willen de schoolinfrastructuur 
optimaal benutten. Als kloppend hart van onze samenleving draagt de school bij tot het 
versterken van het kostbare, sociale en lokale weefsel. Enkele schoolgebouwen worden 
opengesteld voor verenigingen buiten de schooluren en tijdens de vakanties. Het 
verenigingsleven, hobby-, amateur- en sportclubs en andere verenigingen kunnen er 
terecht. Dit willen we verder uitbouwen naar alle scholen. Uiteraard staan we erop dat er 
goede, praktische afspraken met de scholen en de burgers gemaakt worden op vlak van 
kostprijs, toegang, verzekering, reglement, toezicht en onderhoud. De stad zal daarbij een 
coördinatierol opnemen. 

Uitbreiding van voor- en naschoolse kinderopvang 

We leven in een veranderende wereld waarbij werkende ouders steeds meer tijdsruimte en 
flexibiliteit nodig hebben. Vaak is de voor- en naschoolse opvang hier niet op aangepast en 
zijn de opvanguren onvoldoende om aan deze flexibiliteit te voldoen. Wij willen bredere 
openingsuren voor kinderopvang. 

Er is ook nood aan opvang voor 12 tot 14-jarigen die middelbaar onderwijs volgen. Vaak is 
er wel een studie-uur na school maar zorgt dit voor onvoldoende opvang. In de voor- en 
naschoolse opvang moeten zij ook opgevangen kunnen worden. 

Stimuleren en uitbreiden samenwerking tussen onderwijs en bedrijfswereld 

Vandaag zijn er samenwerkingsverbanden tussen scholen en de bedrijfswereld. Vaak is dit 
voor technische profielen. Als stad kunnen wij een coördinerende rol op ons nemen door 
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deze samenwerkingsverbanden te stimuleren maar ook uit te bouwen. Zo kan je in de 
Breese scholen onder andere kantoor, verkoop, verzorging, voeding, kantoor, logistiek, 
kinder- en ouderenzorg, informatica, management, marketing, economie en meer volgen. 
We brengen onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar via bedrijfsbezoeken, bevragingen 
en stages. We stimuleren interesse in wetenschap en techniek door het opstarten en 
ondersteunen van wetenschapsclubs of technische hobbyclubs. Een voorbeeld van zo'n 
wetenschapsclub is een programmeurs club waarin onze jeugd in projectvorm kan leren 
programmeren. Op die manier leren de deelnemers niet enkel programmeren maar kunnen 
ze zich ook een beeld vormen van de rollen in zo'n project en een moderne "lean" 
werkwijze." 

Sociaal beleid 
Gerealiseerd: 

• Bree is toegetreden tot de Welzijnsregio waardoor er tal van diensten extra kunnen 
aangeboden worden, in samenwerking met tal van andere Noord-Limburgse 
gemeentes. 

• Er werd een fikse inhaalbeweging gerealiseerd wat betreft de bouw van sociale 
huurwoningen.  Bree heeft nu al zijn quotum huurwoningen gerealiseerd zoals 
verplicht opgelegd door de Vlaamse overheid. 

• Er werd een samenwerking opgestart met het sociale verhuurkantoor. 
• De bouw van het nieuwe Wiekersnestje, waardoor meer plaatsen voor 

Buitenschoolse kinderopvang beschikbaar zijn.  De bouw van de nieuwe 
kinderopvang in Gerdingen staat in de steigers. 

• Opstart van het Buurtrestaurant.  
 

Doelstellingen: 

• Onthaalbeleid voor nieuwkomers van buitenlandse herkomst 
• Preventie van armoede bij gezinnen met jonge kinderen 
• Zorgzame buurten 
• Verbeteren van toengankelijkheid van gebouwen en handelszaken voor mensen met 

een beperking. 
• Uitbreiden van opvang voor senioren en seniorenloket 

Onthaalbeleid voor nieuwkomers van buitenlandse herkomst 

We stimuleren nieuwkomers zeer actief om lessen Nederlands te volgen. De kennis van de 
taal is volgens ons immers de sleutel tot een succesvolle integratie. Daarnaast moedigen we 
hen aan om deel te nemen aan de activiteiten van jeugd en sportverenigingen of andere 
verenigingen. We moedigen ook de verenigingen aan om onze nieuwkomers van harte 
welkom te heten en te ontdekken welke bijdrage ze kunnen leveren in de vereniging. 
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Preventie van armoede bij gezinnen met jonge kinderen 

Scholen mobiliseren om voor-en naschoolse kinderopvang te organiseren in samenwerking 
met stad en particuliere kinderopvang. 
Grote ondernemingen moeten aangenmoedigd en gesteund worden om kinderoppas te 
organiseren in de nabijheid van het bedrijf. 
Voor kinderen die ziek zijn voorzien we flexibele opvang aan huis. (vb.vrijwilligerswerk 
met steun van de stad) 

Zorgzame buurten 

Mensen moeten zich thuis kunnen voelen in de buurt waarin ze wonen en er sociale 
contacten kunnen opbouwen. Daarom stimuleren we bewoners om buurtbezoeken te doen 
en bijeenkomsten te organiseren(vb.straatfeesten) met medewerking van de stad. 

Verbeteren van toegankelijkheid van gebouwen en handelszaken voor mensen met een 
beperking 

De toegankelijkheid van alle openbare gebouwen moet verbeterd worden. Maar ook de 
handelaars moeten aangespoord worden om hun zaken meer en beter toegankelijk te 
maken. Bij de herinrichting van het centrum dient toegankelijkheid een belangrijk 
aandachtspunt te zijn.  Een meldpunt toegankelijkheid moet er voor zorgen dat 
toegankelijkheid en het verbeteren ervan een aandachtspunt is en blijft. 

Concreet willen we een lift bouwen in de parochiezaal van Tongerlo om ook de eerste 
verdieping toegankelijk te maken voor minder mobielen. 

Uitbreiden van opvang voor senioren en seniorenloket 

Voor de sociale contacten willen we het buurtrestaurant behouden en bedeling van 
thuismaaltijden zodat we iedere doelgroep kunnen bereiken. De dagopvang voor senioren 
moet uitgebreid worden en er moet nachtopvang komen. Dit in samenwerking met de 
bestaande rusthuizen. 

Voor senioren die zich moeilijk kunnen verplaatsen voorzien we een seniorenloket in elke 
deelgemeente. Hier kunnen senioren dan op een vast tijdstip door de week terecht voor het 
gebruik van de stadsdiensten. 
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Woonbeleid  
Gerealiseerd: 

• Uitbreiding Dreelveld: Op de verkaveling Dreelveld in Opitter wordt de nieuwe fase 
voorbereid.  In november 2018 hopen we over te gaan tot de verkoop van de 
gronden op de nieuwe verkaveling aldaar. 

• Er werd een achterstand ingehaald op het sociaal bindend objectief. Hiermee werd 
voldoende sociaal woningaanbod gecreëerd (Graevenveld, Grauwe Torenwal, 
Meeuwerkiezel, …) 

• Opwaardering Boneput: De Rode Zaal werd afgebroken na realisatie van de nieuwe 
polyvalente zaal, die gebouwd werd op gronden die de stad in erfpacht heeft 
gegeven. Watertoren te koop voor herbestemming, vernieuwde speeltuin, ook met 
speeltuigen voor mindervalide kinderen 

• Er werden meer parkeerplaatsen gecreëerd voor mensen met een beperking 
• Invalswegen naar Bree werden onder handen genomen en overgenomen van de 

Vlaamse regering: Maaseikerbaan, Opitterkiezel, Millenstraat. 

Doelstellingen: 

• Voetbalterreinen Bree omzetten naar woonzone 
• Privaat publieke samenwerking opzetten voor ouderenzorg en ondersteuning flexibele 

woningen voor het stimuleren van levenslang wonen 
• Loket/woonwinkel voor bouwers en verbouwers  
• Aanvraag subsidie bij VMM voor de vernieuwing van de riolering in centrumstraten 

Tongerlo loopt. 

Voetbalterreinen Bree omzetten naar woonzone  

De nodige planningsinitiatieven worden opgestart om de voetbalvelden en sportzone van 
Bree, die als zone voor gemeenschapsgebruik ingekleurd staan, om te zetten naar een 
woonzone.  Dit nieuwe woongebied ligt dan op wandelafstand van het centrum. Door de 
ontwikkeling van deze zone genereert de stad de nodige financiële middelen om de 
verplaatsing van de sporthal, het zwembad en de atletiekpiste naar de blauwe zone achter 
de scholencampus te realiseren. De ontwikkeling van de blauwe zone waarin de 
voetbalterreinen van Bree liggen zal fasegewijs moeten gebeuren. Enerzijds om het aanbod 
aan bouwgronden in Bree niet te verstoren, anderszijds omdat er een financiële buffer dient 
opgebouwd te worden om de verhuis van de hele sportinfrastrutuur mogelijk te maken. 

Privaat publieke samenwerking opzetten voor ouderenzorg en ondersteuning flexibele 
woningen voor het stimuleren van levenslang wonen 

De demografie van Bree centrum leert ons dat het centrum een sterk vergrijzende 
bevolking heeft, maar dat het aanbod aan aangepaste seniorenhuisvesting in het centrum 
erg beperkt is. We onderzoeken of bepaalde gelijkvloerse leegstaande winkelpanden in en 
rond het centrum kunnen omgebouwd worden naar serviceflats. Daarnaast zetten we ook 
in op de ontwikkeling van een dienstencentrum in Bree-centrum. 
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We ondersteunen aangepaste of aanpasbare en flexibele woningen, zodat iedereen zo lang 
mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Ook in de openbare ruimte zetten we volop in op 
toegankelijkheid, laagdrempeligheid, sociale integratie en nabijheid van de dienstverlening. 

Loket/woonwinkel voor bouwers en verbouwers 

Vandaag moet je als bouwer of verbouwer op verschillende plaatsen zijn voor informatie, 
vergunningen, energie, e.d. Wij creëren één loket of ‘woonwinkel’ waar burgers 
terchtkunnen voor advies over woonsubsidie, (ver)bouwen, energiesnoeiers, 
inschrijvingen, private huur, leegstand en verkrotting. We maken van het woonloket het 
aanspreekpunt bij uitstek voor eigenaars, huurders en verhuurders. 

Aanvraag subsidie bij VMM voor de vernieuwing van de riolering in centrumstraten 
Tongerlo 

Dit project loopt al.  Hierin zitten de Keyartstraat, gedeelte Dorpsstraat, gedeelte Solterweg, 
gedeelte Kerkhofstraat tussen Bosstraat en Dorpsstraat, Schansstraat en Beekstraat.  Bij de 
werken worden ook de stoepen en het weggedeelte aangepakt. 
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Werk 
Gerealiseerd: 

● De job ratio, dat is de verhouding van het aantal jobs t.o.v. de beroeps actieve 
bevolking, is de afgelopen legislatuur verhoogd. Van 82,2% in 2012 naar 87,3% in 
2016. Deze verhouding is nu zelfs hoger dan vóór de bankencrisis die einde 2007 
ontstond. 

 
Bron: www.statistiekvlaanderen.be 
Hiermee doet onze stad het lichtjes beter dan vergelijkbare Gemeenten en kleine 
steden met centrumfunctie en economische activiteit (86,9%) en beduidend beter dan 
het gemiddelde in het Vlaamse gewest (75,9%)! 

Doelstellingen: 

• Ondernemersvriendelijke stad blijven 
• Werken in eigen streek 
• Ondernemersloket  

Ondernemersvriendelijke stad blijven.  

We gaan constant in dialoog met ondernemers. Wij spelen kort op de bal voor de nieuwste 
trends en ontwikkelingen. We sturen constant ons instrumentarium rond 
stadsontwikkeling bij om aan de kop van het peloton te blijven als ondernemersvriendelijke 
Vlaamse centrumstad.  

Werk in eigen streek 

Een hoge werkzekerheid is belangrijk voor elk huisgezin en alleenstaande. Als dat dan ook 
nog eens kan in eigen streek kan je de balans werk/gezin beter afstemmen.  Om meer 
arbeidsplaatsen te creëren werken we verder aan een ondernemersvriendelijk klimaat met 
de nodige ruimte om te ondernemen. 

Ondernemersloket 

We willen één aansprekingspunt van de stad voor de ondernemer. Aan dit loket staat een 
specialist ter beschikking die de startende maar ook reeds actieve ondernemer kan helpen 
met het zoeken naar een geschikte locatie (bv. overzicht beschikbare panden). Het 
ondernemersloket zal ook de verschillende subsidiekanalen onderzoeken die intessant zijn 
voor de ondernemer. Ook zal dit aanspreekpunt de handelaars zelf contacteren als die recht 
hebben op bepaalde premies, bv minder hinder-premies tijdens werken in de buurt van de 
handelszaak. 
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Vrije tijd - Cultuur 
Gerealiseerd: 

● Zeer breed cultuuraanbod in Bree 
● Ondersteuning van alle initiatieven voor jeugdmuziekonderwijs in Bree:  de 

Muziekacademie, De Breese Jeugdmuziekschool en Make Music vzw 
● Repetitieruimte ingericht in jeugdhuis ‘t Auwelke 
● Ondersteuning via subsidies van tal van Breese cultuurverenigingen 
● Vernieuwing cafetaria Itterdal 
● Vernieuwing buitenschrijnwerk en sanitair in de parochiezaal van Tongerlo 
● Opfrissing stadspark de Boneput is lopende. 
● Heropleving van de dorpskermissen door samenwerking met foorkramers en lokale 

horeca 

Doelstellingen: 

• Verderzetting van het huidige cultuuraanbod 
• Promotie van kunstactiviteiten 
• Live uitzenden van optredens van theaterzaal in woonzorgcentra 
• Ter beschikking stellen van podium cultuurcentrum voor verenigingen, buurtcomités, 

vriendengroepjes, jong en oud  

Verderzetting van het huidige cultuuraanbod 

Het huidige cultuur- en kunstaanbod is zeer breed en goed georganiseerd. Dit zetten we 
verder. N-VA zet Bree ook verder op de kaart als het culturele centrum van Noord-
Limburg. 

Promotie van kunstactiviteiten 

Er zijn diverse activiteiten voor kunstenaars. We zetten kunst nog meer in de picture door 
een gericht promotiebeleid. Zo kunnen we leegstaande vitrines ter beschikking stellen voor 
kunstenaars of de aanwezigheid op diverse locale activiteiten aansporen.  

Live uitzenden van optredens van theaterzaal in woonzorgcentra 

Voor de mensen in woon-zorgcentra is het vaak moeilijk of onmogelijk om voorstellingen 
bij te wonen. De nieuwe theaterzaal zal uitgerust worden met moderne technieken 
waardoor we voorstellingen live of uitgesteld kunnen uitzenden in de in de woon-
zorgcentra. 

Open podium in de zomermaanden  

Tijdens de maanden juli en augustus zetten we een podium en bar op het binnenplein van 
het Ontmoetingscentrum. Hier kunnen dan verenigingen, buurtcomités, viendengroepjes, 
jong en oud een avondvullende activiteit organiseren. De volledige opbrengst gaat naar de 
organisator.  



Programma gemeenteraadsverkiezingen N-VA Bree 2018       16 

 

Vrije tijd - Sport 
Gerealiseerd: 

• Renovatie van zwembad De Sprink. 
• Financiële ondersteuning van tal van Breese sportverenigingen door middel van 

investeringssubsidies.  Aankoop van grasmaaiers voor de Breese voetbalclubs.  
Hervorming van het subsidiereglement zodat verenigingen die aandacht hebben 
voor jeugdopleiding op extra subsidie kunnen rekenen. 

• Installatie van een nieuwe sportvloer in Ontmoetingscentrum Itterdal. 
• Bouw van nieuwe turnzalen bij Basisschool De Vuurvogel in Bree-centrum en bij 

Basisschool De Kei in Beek die na de schooluren ook door (sport)verenigingen 
gebruikt kunnen worden. 

• Extra douches en kleedkamers in sporthal De Bongerd in Tongerlo. 
• Investeringen in fusievoetbalclub Bree-Beek:  Opstart RUP, aankoop nieuwe 

grasmaaier, aanleg kunstgrasveld later dit jaar. 
• Investeringen in voetbalclub FC Opitter: Opstart RUP. 

Doelstellingen: 

• Digitaal reserveringssysteem voor gemeentelijke sportzalen en -velden 
• Nieuwe sportcampus achter scholencampus 
• Laagdrempelige toegang tot sportclubs 

Digitaal reserveringssysteem voor gemeentelijke sportzalen en –velden 

Elke inwoner van Bree moet de mogelijkheid krijgen om in de best mogelijke 
omstandigheden aan sport te doen. Daarom is het noodzakelijke dat de basisinfrastructuur 
zowel in zalen als op sportvelden aanwezig is en in goede omstandigheden gebruikt kan 
worden. Het reserveren moet online kunnen voor zowel de erkende sportclubs als 
recreatieve groepen.  

Nieuwe sportcampus achter scholencampus 

Bree heeft verschillende sporthallen en -velden ter beschikking. Deze worden regelmatig 
onderhouden en er worden investeringen gedaan om ze in goede staat te houden. Om te 
voldoen aan de moderne noden willen wij een nieuwe sportcampus op de site van de 
scholencampus. De nieuwe campus zullen we voorzien van een volwaardige atletiekpiste. 
Op termijn brengen we daar ook een nieuw zwembad. 

De campus stellen we overdag ter beschikking van de scholen, ’s avonds maken er 
verenigingen en privé-personen van de infrastructuur gebruik.  

Laagdrempelige toegang tot sportclubs 

Sportclubs en cultuurverenigingen zijn het sociale bindweefsel dat mensen bij elkaar 
brengt. Maar daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat iedereen kan participeren. Wij 
creëren een aangenaam sportklimaat waarbinnen sport zijn sociale, gezondheids- en 
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gemeenschapsbevorderende rol kan spelen. Daarom zorgen wij voor sociaal aanvaardbare 
tarieven zodat iedereen gemakkelijk toegang krijgt tot kwaliteitsvolle sportbeleving. 

Vrije tijd - Verenigingsleven 
Gerealiseerd: 

● Subsidie buurtfeesten 
● Receptie voor vrijwilligers van verenigingen 
● Adviesraden voor inspraak op diverse terreinen:  sport, cultuur, jeugd, Ruimtelijke 

Ordening, landbouw, milieu, internationale samenwerking, … 
● Projectsubsidie voor culturele activiteiten 
● Uniform subsidiereglement 
● Uitleendienst, speelkoffer 
● Aankondiging activiteiten via digitale borden, stadskrant, … 

Doelstellingen: 

• Digitaliseren verhuur van zalen en uitleendienst 
• Ambtenaar/info-balie voor ondersteuning van VZW’s 
• Betere accommodatie vergaderzalen 
• Jeugdhuis ’t Auwelke omvormen tot een draaiend jeugdhuis 
• Project Toerisme 

Digitaliseren verhuur zalen en uitleendienst 

Bree stelt zalen en materiaal ter beschikking van de verenigingen. Voor het huren van zalen 
is er een apart aanspreekpunt per zaal. Wij willen een uniform en online reservatiesysteem. 

Voor uitlenen van materiaal kan je terecht op de cultuur- en technische dienst. Wij 
digitaliseren de uitleendienst volledig zodat je online de materiaalpakketten kan zien en 
reserveren. 

Ambtenaar/infobalie voor ondersteuning VZW’s 

De werking van een VZW is vastgelegd in statuten en er zijn een aantal voorwaarden 
waaraan je moet voldoen. Wij organiseren een info-balie ter ondersteuning van VZW’s. We 
zorgen voor hulp bij de oprichting, het onderhoud van de statuten en nazicht van de 
boekhouding.  Daarnaast zullen jaarlijks een aantal vormingen worden ingepland om de 
Breese vzw’s en verenigingen de nodige en correcte informatie te verschaffen op vlak van 
wetgeving, verzekeringen enz… 

Betere accommodatie vergaderzalen 

Bree beschikt over een resem aan vergaderzalen voor verenigingen en bedrijven. Wij rusten 
de zalen uit met moderne accommodatie zoals internet, beamer, whiteboard of flip-chart. 
Deze zalen moeten online reserveerbaar zijn tegen democratische prijzen. 
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Jeugdhuis ’t Auwelke omvormen tot een goed draaiend jeugdhuis 

Jeugdhuis ’t Auwelke moet een plaats zijn waar iedereen welkom is en jongeren elkaar 
kunnen ontmoeten en deelnemen aan zowel recreatieve als vormende activiteiten. Deze 
kunnen ze zelf organiseren of meehelpen met de organisatie. Het is ook een plaats waar de 
jongeren de kans krijgen om samen te werken en ook een gevoel voor verantwoordelijkheid 
te creëren. Alles moet op vrijwillige basis gebeuren. Zo leren ze voor hun zelfontplooiing 
iets  te doen zonder ervoor betaald te worden. 

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om de jeugdhuiswerking een plaats te geven 
in Bree-centrum waar ze beter bereikbaar is voor jongeren uit elke deelgemeente van Bree. 

Project Toerisme 

Wij onderzoeken mogelijke toeristische initiatieven. We halen toeristische evenementen 
naar Bree en ondersteunen en moedigen initiatieven aan. 
Event/verblijfstoerisme:  we helpen toeristische ondernemers om in te spelen op events in 
de buurt: Sanicole Airshow, Paardensport events, OLS,... 
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Ruimtelijke ordening 
Gerealiseerd: 

● Bouw van de nieuwe theaterzaal kort bij centrum gestart 
● Herbestemming oude site van TISM 
● Herinrichting Kleine Ring en centrumstraten 
● RUP LAG 
● Aanpassing PRUP Kanaal-Noord om ruimte te maken voor grondverwerkende 

bedrijven 
● RUP Kanaal-Zuid 
● PRUP uitbreiding Noliko: samenwerking met provinciaal niveau 
● RUP afschaffing omleidingsweg: gerealiseerd  
● Uitbreiding industrieterreinen Vostert en Kanaal Noord met creatie van nieuwe 

werkgelegenheid:  Ontwikkeling KMO-zone Veeweide 
● RUP Veerstraatveld:  voetbal Bree-Beek: in opstartfase 
● RUP Zandbergstraat : voetbal Opitter:  in opstartfase 
● Kleinhandelszone Bocholterstraat:  in ontwikkeling 
● Verkoop en herbestemming klooster Gerkenberg 
● Herbestemming oud ziekenhuis:  Practimed 
● Verkoop en herbestemming Refugiehuis 
● Verkoop en herbestemming van de Pastorij van Opitter 

Doelstellingen: 

• Stimuleren open en groene ruimtes in elke deelkern 
• Initiatieven voor kernversterking van centrum Bree, Toleik en andere deelkernen 

Stimuleren open en groene ruimtes in elke deelkern 

Groene zones bevorderen de leefbaarheid en leefkwaliteit in buurten.  Aandacht voor 
publieke ruimtes, met groene ontmoetingsruimtes en speelzones is daarom van 
uitgesproken belang .  Zwakke weggebruikers krijgen een eigen plaats in dit gegeven en in 
toekomstige verkavelingen besteden we aandacht aan meer doorwaadbaarheid en 
doorsteken voor voetgangers en fietsers om het centrum op die manier beter bereikbaar te 
maken voor wandelaars en fietsers. 

Groene zones in de deelkernen moeten blijven bestaan en uitgebreid worden zodat 
kinderen speelruimte hebben en bewoners er elkaar kunnen ontmoeten, feesten en cultuur 
beleven. 

Initiatieven voor kernversterking van centrum Bree, Toleik en andere deelkernen. 

Net als vele andere centrumsteden kampt Bree-centrum met leegstand.  Een makkelijke 
oplossing voor deze problematiek is niet voorhanden, maar tal van goede 
praktijkvoorbeelden leren ons dat een combinatie van maatregelen de beste resultaten 
verzekeren.  Het kernwinkelgebied, met winkelverplichting is zeer ruim in Bree centrum. 
Leegstaande winkelpanden geraken niet meer verhuurd, geraken onderkomen en geven 
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een minder fraaie uitstraling aan het centrum. N-VA Bree bekijkt samen met de 
middenstand welke initiatieven opgestart kunnen worden om de leegstand het hoofd te 
bieden.   

Enkele initiatieven die elders reeds de nodige vruchten hebben afgeworpen zijn:  

• Beperken van het kernwinkelgebied.  De zone met een handelsverplichting op het 
gelijkvloers inperken, zodat panden die gedurende langere tijd leeg staan een andere 
bestemming kunnen krijgen. 

• Wonen boven winkels stimuleren. 
• Een leegstandsheffing invoeren.  Op die manier willen we eigenaars van leegstaande 

panden stimuleren om zelf initiatief te nemen om een invulling voor hun pand te 
zoeken. 

Om deze maatregelen te kunnen nemen is een bijsturing van het RUP Bree-centrum nodig;  
Geen enkel van deze maatregelen kan echter op zichzelf bekeken worden.  Het gaat hier 
om een reeks maatregelen die enkel hun vruchten afwerpen als ze samen genomen worden. 

Om de leegstand aan te pakken werken we verder rond verschillende projecten: 

• Project 1:  Passage nulmeting en metingen 
• Project 2: Kennissessies en trainingen voor ondernemers 
• Project 3:  Inventarislijst panden met prijs/kwaliteit indicator 
• Project 4:  belasting op leegstand 
• Project 5:  Transparant gemeentelijk subsidiebeleid 

Tevens stimuleren we dat er appartementen gebouwd worden op maat van alleenstaande 
mensen en jeugdige koppels. Ook serviceflats in het centrum van Bree zijn een goede 
aanvulling op het reeds bestaande patrimonium. 
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Economie 
Gerealiseerd: 

• Uitbreiding industrieterrein kanaal Noord 
• Realisaties industrieterrein Vostert 
• Verdere ontwikkeling Toleik 
• Ontwikkeling kleinhandelszone Gerdingen/sportlaan 
• Het budget is opgetrokken om de markt te promoten en aantrekkelijker te maken.  

Verplaatsen van een deel van de markt naar het nieuw aangelegde gedeelte van de 
Grauwe Torenwal 

Doelstellingen: 

• Ondersteunen van ondernemers en ondernemingen inzake administratieve 
procedures 

• Ondersteunen van ondernemers en ondernemingen inzake subsidiebeleid op 
stedelijk, gewestelijk en federaal niveau. 

• Ondersteunen van ondernemers inzake kennisverwerving en professionalisering en 
hen helpen inspelen op de kansen die de nieuwe groene economie biedt. 

• Ondernemers en kandidaat ondernemers ondersteunen in hun zoektocht naar een 
geschikt pand, gebaseerd op objectieve parameters en in een positieve 
samenwerking met de pandeigenaars 

• Toerisme als medemotor van de lokale economie aanzwengelen. 

Ondersteunen van ondernemers en ondernemingen inzake administratieve procedures 

We zetten een digitaal stadsloket op voor ondernemers en ondernemingen, zodat men de 
stad gemakkelijk kan bereiken m.b.t. allerhande vragen maar ook voor het afhandelen van 
aanvragen en administratieve procedures. 

Ondersteunen van ondernemers en ondernemingen inzake subsidiebeleid op stedelijk, 
gewestelijk en federaal niveau 

Om onze lokale ondernemers alle kansen te geven zetten we een ambtenaar in of werven 
we een specialist aan die toepasselijke subsidies kan vinden en aanvragen. De ambtenaar 
ondersteunt de aanvrager ook bij de verdere afhandeling van de aanvraag. 

Ondernemers en kandidaat ondernemers ondersteunen in hun zoektocht naar een 
geschikt pand, gebaseerd op objectieve parameters en in een positieve samenwerking 
met de pandeigenaars  

We starten een reeks initiatieven i.s.m. de handelaars voor de Kernversterking van het 
centrum, de Toleik en andere deelkernen: 

• Passage nulmeting en metingen. 
• Kennissessies en trainingen voor ondernemers 
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• Inventarislijst panden met prijs/kwaliteit indicator 
• Belasting op leegstand als laatste middel 
• Transparant gemeentelijk subsidiebeleid 

Toerisme als medemotor van de lokale economie aanzwengelen 

We zetten een toerisme project op met als doelen: 

• Onderzoek naar de mogelijkheden toeristische initiatieven 
• Toeristische evenementen naar Bree halen of initiatieven ondersteunen en 

aanmoedigen 
• Event/verblijfstoerisme toeristische ondernemers helpen om in te spelen op events 

in de buurt: Sanicole Airshow, Airshow Kleine Brogel, Paardensport events, OLS, 
Seizoensrally, enz. 

• In samenwerking met Natuurpunt bekijken welke vorm van toerisme op ecologisch 
en economisch verantwoorde wijze kan uitgebaat worden rond en eventueel in de 
natuurgebieden die onze stad rijk is. 

 

Mobiliteit 
Gerealiseerd: 

• Opitterkiezel : vernieuwing riolering, aanleg fietspaden en nieuw wegdek 
• Fietspaden aan de brug in Tongerlo 
• Grauwe torenwal : éénrichtingsverkeer voor auto’s, dubbelrichting fietspad aan de 

buitenzijde met woonerf aan de binnenzijde 
• Scholencampus : fietstunnel, ontsluiting via busstation, parkeergelegenheid 
• Gratis shuttlebus naar de wekelijkse vrijdagmarkt 
• Mobiliteitsplan Bree centrum : onderzoek en uitwerking rijrichtingen 
• ’t Hasseltkiezel : inrichten van ovondes 
• Shop ’n Go parkeerplaatsen  
• Oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen 

Gepland: 

• ’t Hasseltkiezel : voorzien van dubbelrichting fietspaden 
• Gruitroderkiezel : voorzien van dubbelrichting fietspaden 
• Maaseikerbaan : vernieuwing riolering, aanleg fietspaden en nieuw wegdek 
• Volgende fase Meeuwerkiezel : vernieuwing riolering, aanleg fietspaden 
• Fietspaden Rode Kruislaan – Gruitroderkiezel  
• Veilige oversteek Sportlaan – Hamonterweg  
• Veilige oversteek Sint Jacobsstraat 
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Doelstellingen: 

• Inzetten op veilig verkeer voor zwakkere weggebruikers   
• Uitbreiding van de fietsfaciliteiten, fietsvriendelijker maken van Bree-centrum 
• Zorgparkeren 
• Smart ondersteuning voor parkeerbeleid 

Inzetten op de zwakkere weggebruikers   

We richten de schoolstraten rondom de scholen in zodat tijdens de piekmomenten deze 
veiliger zijn voor de kinderen en hun ouders/grootouders door duidelijke signalisatie, 
beveiligde oversteekplaatsen, snelheidscontroles in de zone 30, preventiecampagnes om 
autobestuurders te wijzen op de aanwezigheid van zwakke weggebruikers enz… 

Uitbreiding van de fietsfaciliteiten, fietsvriendelijker maken van Bree-centrum 

We blijven inzetten op veilige fietspaden langs onze gemeentelijke wegen. We blijven ook 
aandringen op veilige fietspaden langs gewestwegen.  

We zetten fietsacties op samen met de lokale middenstand om mensen te motiveren om 
met de fiets te gaan winkelen in het centrum. 

Als Stad geven we het voorbeeld door, onder andere, fietsen ter beschikking te stellen aan 
de ambtenaren en bekijken we de opties om fietsen te verhuren op korte termijn, bv 
kinderfietsen, zodat je niet steeds een nieuwe fiets moet kopen als je kind er te groot voor 
geworden is.  

We stellen een schoolfietsenplan op om de fietsstromen in kaart te brengen om deze zo 
veilig mogelijk te maken. Bij uitbreiding denken we aan de aanwerving van een 
verkeersdeskundige die belast zal zijn met het uitwerken van maatregelen om het 
(fiets)verkeer in Bree en haar deelkernen veiliger te maken. 

We voorzien actief meerdere oplaadpunten voor elektrische fietsen verspreid over alle 
deelkernen en nemen deze mee op in de app van Bree. 

We voorzien afsluitbare fietsenstallingen ter promotie van het fietsgebruik voor bv de 
inwoners van een appartement, of mensen die met de fiets het centrum bezoeken. 

Zorgparkeren  

Met de stijgende zorgbehoefte in het centrum is het vaak niet gemakkelijk voor 
zorgverleners om snel en kort bij een parkeerplaats te vinden. Wij laten inwoners hun 
inrit/parkeerplaats ter beschikking stellen aan zorgverleners om kortparkeren mogelijk te 
maken. 

Smart ondersteuning voor parkeerbeleid 

Een parkeerbeleid in een stad is een dynamisch gegeven. Bij de herinrichting van Bree 
centrum wordt er rekening gehouden met toekomstige veranderende tendensen.  
Momenteel is er nog een grote behoefte aan parkeergelegenheid in het centrum.  Volgens 



Programma gemeenteraadsverkiezingen N-VA Bree 2018       24 

 

sommigen zal deze trend naar de toekomst toe veranderen, samen met veranderende 
mobiliteit (meer fietsverkeer, autodelen, intensiever gebruik van openbaar vervoer enz…) 

Bij de herinrichting van Bree centrum wordt hiermee rekening gehouden en is het mogelijk 
om zones die eerst in gebruik waren als parkeerplaats om te vormen tot groene ruimte, 
speelplek voor kinderen, zit- en rustruimte, als blijkt dat naar de toekomst toe de behoefte 
aan parkeergelegenheid zou afnemen. 

Ook het controle- en boetebeleid blijft een uitdaging.  Er zijn reeds enkele succesvolle 
experimenten gaande in Bree met kortparkeren en ‘Shop and Go-zones’.  We willen deze 
situatie constant blijven evalueren en bijsturen en inspelen op de laatste ontwikkelingen om 
te komen tot een efficiënt parkeerbeleid met een correct boetesysteem. 

 


