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N-VA Alken wenst u een fijne zomer!

Op 11 maart kozen de leden van N-VA Alken een nieuw bestuur.  
De volgende drie jaar zal Peter Bollen opnieuw aan het hoofd van onze 
lokale afdeling staan als voorzitter. Samen met de overige bestuursleden 
bereidt hij de belangrijke gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voor.

N-VA-leden kiezen nieuw bestuur

Goed rapport voor de burgemeester
Uw burgemeester Marc Penxten is de tweede meest geliefde burgervader van Limburg. Dat bleek uit een  
enquête die Het Nieuwsblad in januari uitvoerde. “Met die cijfers ben ik heel blij”, zegt Marc. “Als rasechte 
Alkenaar en ondernemer in de gemeente sta ik tussen de mensen. Dat wordt sterk geapprecieerd.”

De burgemeester geeft ook nog mee dat dit het resultaat is van een hele ploeg: “Een coalitie die geen ruzie 
maakt, is een historisch gegeven voor Alken. Maar wij spelen elke schepen dan ook uit op de beste  

positie. Iedereen mag scoren in onze ploeg.” 

Volgens Marc is het vooral het  daadkrachtige en spaarzame beleid dat wordt gesmaakt door de 
Alkenaar.

Kinderarmoedeplan

Hoewel er in Alken relatief weinig 
kinderen in armoede leven, wil 
N-VA Alken toch stevig inzetten 
op de strijd tegen kinderarmoede. 
Ook een kleine doelgroep verdient 
het om maximaal ondersteund te 
worden. 

De beste maatregel om (kinder-) 
armoede aan te pakken is door 
het gezin met een laag inkomen 
extra te ondersteunen. Daarom 
voorziet de OCMW-raad vanaf dit 
najaar een ‘kindtoelage’ voor deze 
gezinnen. Ieder kind heeft dan 
recht op een maandelijkse toelage 
van 30 euro.

Carine Meyers en  
Peter Vanhoutteghem 
OCMW-raadsleden

  Het nieuwe bestuur van N-VA Alken:
Bovenste rij: Ingrid Loix, Liesbeth Paque (penningmeester), Carine Meyers,  
Peter Vanhoutteghem (secretaris), Cindy Vandormael, Peter Schroyen.
Midden: Marc Penxten en Peter Bollen (voorzitter).
Onderste rij: Charisma Wauters, Niels Jaenen, Bart Schils (ondervoorzitter),  
Hendrik Verbrugge, Lambert Peters, Theo Donné.
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De N-VA laat geen enkele mogelijkheid onbenut om onze lokale verenigingen te ondersteunen. Denk maar 
aan de nieuwe taakverdeling in onze sporthal, de gesprekken rond de fusie van onze drie voetbalclubs 
en de hoge bezettingsgraad van de zalen in de verschillende deelgemeenten. Voor schepen van Sport en 
Verenigingsleven, Ingrid Loix, is de uitbouw van het verenigingsleven een absolute prioriteit. Uiteraard 
binnen de afgesproken budgetten. 4de editie

Feest met de Burgemeester

De provincie wordt slanker en goedkoper

N-VA Alken trekt de 
kaart van verenigingen
Eigenheid van 
deelgemeenten 
is hoeksteen 
van het beleid

N-VA Alken is trots op alle Alkenaren omdat …
… jullie het plakkaat van hartvriendelijke gemeente hebben behaald.
… de wereldwinkel blijft bestaan. De winkel krijgt een nieuw onderkomen in de vroegere erfgoedwinkel.
… jullie de beste afvalsorteerders in Limburg zijn.
… onze senioren weer aanwezig zullen zijn op de ‘sporteldag’. Die vindt plaats op donderdag 13 oktober in  
Sint-Truiden. 

Als vertegenwoordiger van de gemeente 
Alken in De Watergroep kaartte Peter Bollen 
in oktober het probleem van de hardheid 
van het water in Zuid-Limburg aan: “Als 
we meer moeten betalen voor water, willen 
we ook zacht water in Zuid-Limburg. Door 
de hardheid van het water raken leidingen 
regelmatig verstopt en gaan wasmachines en 
andere toestellen sneller stuk.” 

Al in november 2015 liet De  Watergroep 
weten haar investeringen in de Limburgse 
drinkwaterinfrastructuur stevig op te trekken 
en versneld uit te voeren. Voor Zuid-Limburg 
betekent dit dat er vijf onthardingsinstallaties 
bijkomen, in Waltwilder, Tongeren, 
Kortessem, Borgloon en Nieuwerkerken.

Peter Bollen
Voorzitter N-VA Alken

Op zaterdag 17 en zondag 18 september 2016 organiseren 
we al voor de vierde keer het Feest met de Burgemeester. 
Noteer die data dus alvast in je agenda.

Op zaterdagavond  gooien we de benen los tijdens de Nacht 
Van Alken. Op zondagmiddag is het weer aan de creatieve 
Alkenaren om hun talenten te tonen op het podium tijdens 
de optredens van de dorpstalenten.

Wil je ook graag mee doen op zondag, alleen of in groep? 
Laat het ons weten via ingrid.loix@n-va.be. 

De Vlaamse Regering en minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans hervormen de vijf Vlaamse 
provincies. In 2017 verschuiven heel wat bevoegdheden van de provincie naar de gemeentes en naar 
Vlaanderen. Die zijn namelijk beter geplaatst om taken op het vlak van welzijn, jeugd, cultuur en sport uit 
te voeren. Vanaf 2018 wordt ook het aantal provincieraadsleden in elke provincie gehalveerd. De provincie 
wordt zo een pak goedkoper.

De Limburgse belastingbetaler wordt de grote winnaar van deze hervorming. Limburg heft nu nog een te hoge provinciale belasting, 
maar vanaf 2017 dalen de huidige 400 opcentiemen op de onroerende voorheffing fors.

Fractievoorzitter Hendrik Verbrugge, bestuurslid van N-VA Alken, hoopt ook dat de hervorming het 
Limburggevoel weer aanwakkert: “Nu spreekt Limburg vaak niet met één stem omdat onze provincie geen 
sturende hoofdstad heeft. De rivaliteit tussen de Hasseltse en Genkse meerderheid mag Limburg niet langer 
benadelen.”

Hendrik Verbrugge,
N-VA-fractievoorzitter provincieraad

Is de nieuwe taakverdeling in de 
sporthal daar een voorbeeld van?
De aanwerving van drie halftijdse 
opzichters en het inhuren van een 
externe poetsfirma voor de sporthal 
zijn zeker een goede zaak geweest voor 
de sportclubs. Het vertrouwen is terug: 
dat is heel belangrijk. Ook de sporthal 
van de school in Sint-Joris wordt vaak 
gebruikt. Dat maakt het inplannen 
van de uren van de sportclubs iets 
eenvoudiger.

Op termijn zal de school van Terkoest 
ook een nieuwe turnzaal bouwen. Na 
de schooluren zal die gebruikt worden 
door de gemeente. Door met de scholen 
samen te werken, kunnen wij het 
beschikbare budget optimaal gebruiken.

Hoe kijkt de N-VA aan tegen de fusie 
van de voetbalclubs?
De gesprekken zijn nog aan de gang en 
ik wel zeker niet vooruitlopen op de 
feiten. Maar de N-VA staat achter een 
fusie. Als iedereen een beetje meewerkt, 
komen wij er zeker wel uit.

Wat vind je van de verschillende 
culturele centra in de gemeente?
Dat is een echt succesverhaal. Het Sint-
Jorisheem alleen al is volgeboekt tot 
diep in het najaar. De investeringen in 
de keuken zitten daar zeker voor iets 
tussen. Ook d’Erckenteel in Terkoest 
lokt veel verenigingen. Vooral de 
houten vloer en het podium zijn daar de 
blikvangers. En dan is er nog Taeymans, 
dat uitstekend geschikt is voor fuiven. 

Is er nog plaats voor nieuwe 
initiatieven?
Absoluut. Denk maar aan de 
kerstproeverij eind vorig jaar. Dat 
was een geheel nieuw concept dat veel 
succes had. Vorig jaar reikten we ook 
voor het eerst de Willy Vanheers-prijs 
voor vrijwilligers uit. In 2017 wordt die 
opnieuw uitgereikt. Ook de herintrede 
van De Omloop van de Fruitstreek op 
Alkens grondgebied is een mooi nieuw 
initiatief. Ten slotte wil ik ook nog 
vermelden dat N-VA Alken jaarlijks het 
feest met de burgemeester organiseert. 
Ieder jaar worden de tenten in een 
andere parochie opgeslagen. ‘s Zondags 
krijgt Alkens talent de kans om zich 
voor te stellen.

Water uit uw kraan wordt zachter
Vijf nieuwe 
onthardingsinstallaties 
in Zuid-Limburg tegen 
2020

“De culturele centra zijn een echt succesverhaal.”
Ingrid Loix, schepen van Sport en Verenigingen



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


