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Beste  
Gingelommenaren,

Samen met het schooljaar trekt ook 
het politieke jaar zich weer op gang. 
Onze gemeenteraadsleden zullen 
de werkijver die ze van bij het begin 
van deze bestuursperiode toonden, 
verderzetten. 

Hoewel wij inhoudelijk sterk voor de 
dag komen in alle dossiers, halen 
ons oppositiewerk of onze voorstel-
len niet altijd de krant. Maar dat wil 
niet zeggen dat ze niet goed zijn. 

Ons voorstel om BlueAssist in te 
voeren, werd afgewezen omdat de 
vzw volgens de bevoegde schepen 
knoeit met subsidiegelden. Deze 
beschuldigingen worden nochtans 
door geen enkele officiële instantie 
bevestigd. 

N-VA Gingelom heeft er een pro-
bleem mee dat op deze manier 
voorstellen op basis van verzin-
sels weggestemd worden. Zo kan 
de gemeenteraad geen objectief 
oordeel vellen. Vandaar dat wij het 
voorstel opnieuw zullen indienen. 

In dit blad geven wij een kort over-
zicht van enkele initiatieven. 

En ondertussen werken wij gewoon 
voort. Voor u. 

Met vriendelijke Vlaamse groeten, 

N-VA Gingelom

Tijdens een zitting van de ‘Ronde van Gingelom’ in Borlo-Buvingen  
confronteerden enkele boze burgers het schepencollege met de inplan-
ting van een grote mestsilo op slechts 200 meter van woonhuizen. Het 
schepencollege beweerde pas enkele maanden op de hoogte te zijn van 
die plannen. Maar de onderhandelingen startten al in 2014, weet N-VA 
Gingelom.

Net zoals bij de N-VA is er begrip bij de inwoners voor de nood aan mest 
voor land bouwers in onze streek. Maar niet voor een mestopslagplaats 
in onze achtertuin. Gingelom is een landelijke gemeente met genoeg 
open ruimte om de geurhinder en alle bijkomende overlast en geva-
ren van mestopslag (gassen, explosiegevaar, verkeersoverlast) tot een 
minimum te beperken. Daarom moeten we een alternatief zoeken. 

N-VA Gingelom vroeg tijdens de gemeenteraad van 28 juni om  
zogenaamde para-agrarische zones in te richten in de gemeente.  
Zo kunnen silo’s buiten de dorpskern geplaatst worden. Er werd die 
avond geschiedenis geschreven, want de meerderheid keurde ons 
voorstel zowaar goed. Waarschijnlijk woog de druk van de vele, 
terechte proteststemmen in Buvingen erg zwaar door.

Zoals verwacht, heeft PVL Bocholt beroep aangetekend tegen 
de beslissing van de gemeente om geen bouwvergunning af te 
geven. De deputatie van de provincie Limburg zal nu een  
beslissing moeten nemen. Het blijft dus nog afwachten.

Phillip Schellinck
Secretaris N-VA Gingelom

Geen mestoverlast in Borlo-Buvingen

N-VA steunt buurtbewoners 
in strijd tegen silo

 Een mestsilo vlakbij woonhuizen zou teveel overlast veroorzaken voor de bewoners.

Geen sterretjesweide in Gingelom p.2 WhatsApp moet inbraken voorkomen p.3
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“Een waardig afscheid en een serene begraafplaats zijn erg belangrijk 
voor ouders en familieleden van doodgeboren baby’s, ongeacht de 
duur van de zwangerschap”, zegt Marlies. “De inrichting van een 
sterretjesweide – een begraafplaats voor doodgeboren kinderen 
– dient als een teken van respect voor het ongeboren leven en 
erkent het verdriet van de ouders. Hier kunnen zij hun kindje een 
persoonlijk plekje geven.”

Lokale verenigingen betrekken
In het N-VA-voorstel zouden ook lokale verenigingen zoals de 
kunstacademie en de cultuurraad betrokken worden. Zij zouden 
een gedicht of een toepasselijke tekst kunnen schrijven of een 
kunstwerkje maken dat op de sterretjesweide geplaatst kan worden. 

Helaas stak de meerderheid daar een stokje voor. Een gemiste kans 
om ouders van een levenloos geboren kind een hart onder de riem te 
steken. De N-VA blijft ervoor ijveren om alsnog een sterretjesweide 
in te richten op een Gingeloms kerkhof.

Zo’n 660 000 personen in Vlaanderen begrijpen dagdagelijkse 
informatie niet goed en hebben het moeilijk om vragen te 
stellen. Ze blijven hierdoor liever thuis en raken geïsoleerd. 
Door een BlueAssist-kaartje waarop vooraf door een begeleider 
of mantelzorger een vraag wordt geschreven of via een app op 
de smartphone kunnen zij makkelijker hulp vragen aan een 
medeburger. Het gaat dan over vragen als:

• Kan ik hier mijn nieuw paspoort aanvragen?
• Ik wil een bestelling doen bij bakker/slager/apotheker/…
• Waar stopt lijn 42 naar Landen?

Redenen voor afwijzing voorstel zijn schimmig
In zijn reden voor afwijzing van het voorstel, haalde de schepen 
aan dat de vzw BlueAssist verwikkeld is in een fraudedossier en 
dat ze knoeit met subsidiegelden. Beschuldigingen die nochtans 
geen enkele instantie aan ons kan bevestigen. De vzw reageert 
dan ook terecht verontwaardigd en wil klacht neerleggen tegen 
de schepen wegens laster en eerroof.

In onze ogen heeft de meerderheid geen enkel zinnig argument 
om een positief voorstel als dat van het BlueAssist-project af 
te keuren. We hopen dan ook dat het schepencollege alsnog 
bijdraait.

WhatsApp is een applicatie voor uw smartphone. De app laat 
toe om op uw mobiel gratis meerdere personen tegelijkertijd een 
bericht sturen wanneer u een groep aanmaakt of deel uitmaakt 
van zo’n groep. Ondanks het feit dat het een gratis initiatief is 
dat de burgerzin versterkt en onze veiligheid verhoogt, werd het 
voorstel door de meerderheid weggestemd. 

Extra oren en ogen voor de politie zorgen voor resultaat 
Steeds vaker maken Vlaamse burgers gebruik van een 
WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. 
Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en via een 
coördinator sneller verdachte situaties melden bij de politie. 
Verschillende gemeenten en de politie juichen dit initiatief toe, 
want buurtbewoners zijn extra ogen en oren in de buurt.

Onderzoek in Tilburg toonde een daling van het aantal 
woninginbraken met 50 procent na de oprichting van zo’n 
WhatsApp-groep. Dit komt deels omdat het lokale inbrekers 
afschrikt. Bovendien is er meer aandacht voor preventie, wat de 
kans op inbraak verkleint. 

Preventiemaatregel kost de gemeente niets
Deze inbraakpreventie kost onze gemeente bovendien niets. 
Bij de opstart kan je een berichtje plaatsen in het gemeentelijk 
infoblad en op de gemeentelijke website om vrijwilligers de 
weg te wijzen naar een inschrijvingsformulier om zich aan 
te melden. Eenmaal de coördinatoren zijn aangeduid en het 
actieplan in overleg met de lokale politie is uitgewerkt, hoeft de 
gemeente hierin geen energie meer te steken. Enkel de aanschaf 
van speciale WhatsApp-borden aan onze 
invalswegen en stickers om zo de 
dieven af te schrikken, zou nog wat 
geld kunnen kosten.

Marlies Boonen
N-VA-fractieleider

Meerderheid verwerpt N-VA-voorstel
Voorlopig geen sterretjesweide in Gingelom
Eind december stond de herinrichting van de kerkhoven op de agenda. Hét moment voor N-VA-
fractieleidster Marlies Boonen om een sterretjesweide op minstens  één van de gemeentelijke 
begraafplaatsen in Gingelom te vragen. De meerderheid verwierp het voorstel met een flauw excuus: als niet 
àlle begraafplaatsen een sterretjesweide krijgen, zou volgens hen het ‘grondwettelijk principe van gelijkheid’ 
geschonden worden. Niet bepaald een blijk van medeleven met de getroffen families, enkele dagen voor 
Kerstmis.

Inbraken blijven stijgen in Gingelom
WhatsApp-groep moet 
inbraken voorkomen
Het aantal inbraken in Gingelom is ook in 2015 
weer gestegen. Dat  bleek uit het jaarverslag van de 
korpschef van onze politiezone. Hij vertelde dat 
Gingelom als grensgemeente met invalswegen naar 
de nabijgelegen autostrade een goede vluchtweg voor 
dieven biedt. N-VA Gingelom wil iets doen aan deze 
inbrakenplaag. Daarom stellen we voor om in onze 
gemeente een WhatsApp-groep op te richten die 
inbraken helpt te voorkomen.

N-VA-voorstel weggestemd
BlueAssist haalt mensen  
uit isolement
N-VA lanceerde het voorstel om Gingelom 
aan te sluiten bij het BlueAssist-project. Deze 
vzw helpt mensen met een verstandelijke 
beperking, beginnende dementie of taalbarrière 
om zich verstaanbaar te maken aan de hand 
van kaartjes of een app. Bovendien kost een 
toetreding niets. Toch veegde de meerderheid 
ons voorstel van de tafel.

Fusie of niet? Maak het bespreekbaar! 
De Vlaamse Regering is van oordeel dat veel gemeenten vandaag te  
klein zijn om alle maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen.  
Daarom stimuleert Vlaanderen gemeentelijke fusies.  
Die bieden namelijk een aantal belangrijke voordelen: 

• Minder politici, meer investeringen voor de burgers
• Schuldenovername tot 500 euro per inwoner
• Meer bevoegdheden voor grotere gemeenten

Zijn er ook nadelen bij een fusie? Waarschijnlijk wel. Daarom is het zo belangrijk dat het gemeentebestuur de burgers betrekt bij 
dergelijke belangrijke beslissingen: alle meningen en feiten moeten goed afgewogen worden. 

De N-VA kiest voluit voor betrokkenheid van de burger. Wat vindt u van een fusie? Laat het ons weten via  
phillip.schellinck@n-va.be / secretariaat Dr Kempeneersstraat 114, 3890 Montenaken / 0496 86 31 69.
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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:     /     /


