
NIEUWJAARSRECEPTIE
zondag 17 januari 2016, 11 uur
Theater De Roxy, Rijschoolstraat 51, Sint-Truiden 

Op zondag 17 januari klinken we samen met onze collega’s van Sint-Truiden op het nieuwe jaar 
in theater De Roxy in Sint-Truiden. Hendrik Verbrugge, fractieleider van de N-VA in de Limburgse 
provincieraad is de centrale spreker tijdens de receptie, maar ook Vlaams Parlementslid Jelle 
Engelbosch houdt een korte toespraak.

U bent van harte welkom!
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www.n-va.be/gingelom

Het jaar loopt ten einde, de 
feesten staan weer voor de 
deur. N-VA Gingelom wenst u 
een vreedzaam en veilig 2016. 
De afgelopen weken en de 
dreigende terreur hebben ons 
laten beseffen hoe fragiel en 
relatief dit alles is. Wij mogen 
ons dan ook gelukkig prijzen 
om in het mooie en rustige 
Gingelom te wonen.

Op de volgende bladzijden 
vindt u een terugblik op enkele 
gebeurtenissen in 2015. Niet 
spectaculair maar belangrijk 
genoeg voor onze gemeente 
om even bij stil te blijven 
staan.

Kijkt u even met ons mee?
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EEN VREEDZAAM 

EN VEILIG 2016!

OCMW moet beter omgaan met centen
N-VA Gingelom kijkt er met raads-
lid Lejo Fonteyn kritisch op toe dat 
de uitgaven van het OCMW worden 
gedrukt. Vooraleer toelagen toe te 
kennen, wordt eerst besproken of 
deze verantwoord zijn en of er geen 
goedkopere alternatieven zijn.  
Hierdoor was er dit jaar geen  
bijkomende financiële steun nodig van 
de gemeente bovenop de voorziene 
toelage van 680 000 voor het OCMW. 

De gelden van de gronden die verkocht 
zijn, staan nog op de rekening en wor-
den – in tegenstelling tot vroeger – niet 
gebruikt om andere tekorten aan te vul-
len. Dit neemt niet weg dat er nog meer 
bespaard kan worden. 

Bij de afstoting van het lokaal diensten-
centrum in 2013 had OCMW-voorzitter 
Abrahams ervoor gekozen de meeste 
medewerkers te ontslaan en slechts 
enkele aan te houden. Deze zorgen nu 
nog steeds voor een verlies van ruim  
9 000 euro op de jaarrekening. 

STRIJKATELIER IS VERLIESPOST

Ook werd besloten de afdeling ‘strijk-
atelier’ te behouden, hoewel die al jaren 
met verlies werkt. De OCMW-schepen 
was ervan overtuigd dat het strijkatelier 
in 2014 break-even zou draaien. Uit de 
jaarrekening van juni blijkt dat het  
strijkatelier nog steeds verlies maakt 
van 5 500 euro (38 000  euro kosten 
tegenover 32 500 euro opbrengsten). 
Een goede huisvader zou de knoop 
doorhakken en zijn hemden elders 
laten strijken. OCMW Gingelom houdt 
echter vast aan deze verliespost.

Is het verantwoord dat het OCMW blijft 
investeren in verlieslatende posten?



Je kan er niet meer naast kijken. Het wind-
molenpark heeft de horizonten van Kortijs, 
Vorsen en Montenaken grondig gewijzigd. 
Het windmolenpark zorgt voor duurzame 
en groene energie en wie kan daar nu 
tegen zijn? N-VA Gingelom vindt het enkel 
jammer dat ook hier weer niet verder werd 
gekeken dan de neus lang is. 

Voor de herinrichting van de Gallo-
Romeinse tumuli werd meer dan 150 000 

geïnvesteerd. Bij de herstelling van de 
graffunctie in 2014 werd de nadruk gelegd 
op sereniteit, eenvoud en stilte. Eén jaar 
later worden ze geflankeerd door grote 
reuzen die het landschap ontsieren. 

Een duidelijk gebrek aan visie. Of had men 
bij de herinrichting van de toeristische 
trekpleister deze windmolens ook al in 
gedachten?

Op initiatief van onze ondervoorzitter Eloi  
Pollenus organiseerde N-VA Gingelom op 19 april 
haar eerste bloesemwandeling. 

Na de receptie en lekkere maaltijd gaf Vlaams Parle-
mentslid Jelle Engelbosch uit Sint-Truiden een korte 
uitleg over de werking van het Vlaamse Parlement. 
Hij lichtte hij toe hoe hij in de werkgroepen zijn stem-
pel op het beleid probeert te drukken en de belangen 
van Haspengouw behartigt. 

De N-VA-minister van Landsverdediging, Steven 
Vandeput, had tijd vrij gemaakt om in Gingelom zijn 
departement en beleid toe te lichten. De besparingen 
die op federaal niveau nodig zijn om de erfenis (lees 
schulden) van 25 jaar socialisme op te ruimen, maken 
het niet eenvoudig om met het beperkte budget 
tegemoet te komen aan de Europese verplichtingen 
en voor de veiligheid van ons land en zijn inwoners te 

zorgen. Dit is in de afgelopen weken meer dan eens 
gebleken. 

Na de voordrachten volgde een wandeling in ons 
prachtig bloesemlandschap, afgerond met Limburgse 
vlaai en koffie. N-VA Gingelom blikt tevreden terug 
op een geslaagde dag.

Bloesemwandeling N-VA Gingelom

www.n-va.be/gingelomgingelom@n-va.be

Een geslaagde operatie?

In september was het één jaar 
geleden dat het gemeentelijk 
onderwijs werd overgedragen 
aan het GO!-onderwijs. De hoge 
kost van het basisonderwijs 
zette sp.a Gingelom ertoe 
aan om zonder voorafgaand 
overleg met of advies van de 
oppositiepartijen het onderwijs 
uit handen te geven. 

N-VA Gingelom betreurt nog 
steeds dat vóór het nemen van 
deze drastische beslissing er geen 
andere besparingsmogelijkheden 
overwogen werden. 

Door het onderwijs te 
centraliseren konden kosten 
voor gebouwen, verwarming, 
voor- en naschoolse opvang en 
secretariaat aanzienlijk gedrukt 
worden.  
Ook het busvervoer naar en 
van de school (waarvoor de 
kosten voor 2014 op 162 000 euro 
geraamd werden) is in onze 
ogen geen kerntaak van een 
gemeentebestuur. De gemeente 
moet zorgen voor een veilige 
schoolomgeving, voet- en 
fietspaden zodat de kinderen 

zonder ongelukken op school 
geraken. 

UITBREIDING SPEELPLAATSEN 
BLIJFT UIT
Door een gebrek aan een visie op 
lange termijn werden in november 
2013 nog gronden aangekocht voor 
de uitbreiding van de speelplaats 
in Montenaken. Intussen liepen 
de onderhandelingen met het 
GO!-onderwijs al en stond vast 

dat de gemeente deze gratis zou 
overdragen via erfpacht.

Een uitbreiding van de 
speelplaatsen in Jeuk en 
Montenaken is absoluut 
noodzakelijk. Kinderen hebben 
ruimte nodig om zich tussen de 
lessen te kunnen uitleven. Maar 

waarom de uitbreiding van de 
speelplaats koppelen aan een te 
groots project voor de aanleg 
van buitensportterreinen, Finse 
piste en parkeerplaatsen voor de 
sporthal in Montenaken? 

De ontsluiting hiervan via 
de Stepstraat is onmogelijk. 
De eigenaren weigerden hun 
gronden te verkopen, in de volle 
overtuiging dat ze die binnenkort 
zelf kunnen verkavelen en 
bebouwen.

NODIGE FINANCIËLE INJECTIE 
BLIJFT UIT
Intussen werd het RUP 
Kleurenboom ‘on hold’ 
gezet aangezien er in het 
meerjarenplan 2014-2019 geen 
budget was voorzien voor 
de uitvoering hiervan en al 
evenmin in de herziening van dit 
meerjarenplan.

Conclusie: voorlopig geen nieuwe 
speelplaats voor Montenaken, 
want ook binnen het GO!-
onderwijs moet er eerst naar 
de nodige financiële middelen 
gezocht worden. Hetzelfde geldt 
voor de aanleg van de speel- en 
parkeerplaatsen van Jeuk. 

Overdracht gemeentelijk onderwijs aan GO!

De vluchtelingenstroom 
is het afgelopen jaar 
enorm toegenomen. 
Staatssecretaris Theo 
Francken heeft dan ook 
geen gemakkelijke taak 
met het voorzien van 
voldoende opvang. 

Ook Gingelom draagt haar 
steentje bij. Op de OCMW-
raad werd meegedeeld dat 
12 vluchtelingen zouden 
gehuisvest worden in de 
oude kazerne van Borlo. 

Bij hun aankomst in 
november bleek dat het 
om 21 mensen gaat. 
Hiermee voldoet Gingelom 
ruimschoots aan de vraag 
aan elke gemeente om 
gemiddeld anderhalve 

vluchteling per 1 000 
inwoners op te vangen. 

Met onze ca. 8 000 
inwoners vangt Gingelom 
nu al bijna het dubbele 
aantal op. 

Om deze mensen te 
steunen en vertrouwd te 
maken met de regels en 
gebruiken in ons land, 
worden zij begeleid 
door enkele vrijwilligers 
waaronder onze voorzitter 
Lejo Fonteyn. 

Op die manier wil 
N-VA Gingelom haar 
bijdrage leveren aan een 
vlotte en probleemloze 
vluchtelingenopvang.

Begin 2015 was de opkomst bij de 
bloedinzameling van het Rode Kruis zo laag dat 
overwogen werd de bloedinzameling in Gingelom 
stop te zetten. Dit konden wij niet laten gebeuren! 

Ieder van ons of iemand uit onze naaste omgeving 
zal zelf ooit beroep moeten doen op het bloed van 
donoren. Daarom is het belangrijk dat wij deze 
actie blijven ondersteunen. Gemeenteraadslid 
Marlies Boonen heeft daarom het Rode Kruis 
gecontacteerd. Op haar vraag bezorgt het Rode 
Kruis ons nu op voorhand affiches die zij samen 
met de gemeentesecretaris verdeelt zodat u op tijd 
en op verschillende plaatsen kan zien, wanneer u 
bloed kan geven. 

Hierdoor en door de uitgebreide campagne op radio 
en TV, was er in augustus een overrompelende 
opkomst waar het Rode Kruis niet op voorzien was. 
Dat zorgde zelfs voor lange wachttijden. In oktober 
was dit probleem verholpen en waren er extra 
bedden en personeel voorzien. 

Indien u geen buitenlandse reis plant tijdens de 
kerstvakantie, dan kan u misschien gaan  
doneren in een donorcentrum in de  
buurt want ook in de kerstvakantie  
hebben mensen bloed nodig.

Onze gemeente draagt een steentje bij aan 
een oplossing voor de vluchtelingencrisis. 
Lejo Fonteyn, voorzitter N-VA Gingelom

Gingelom vangt  
21 vluchtelingen op

De volgende bloedinzameling in Den Dries  
vindt plaats op 11 februari 2016.  
Wij hopen dat u ons steunt en rekenen  
alvast op een talrijke opkomst!
Marlies Boonen, gemeenteraadslid 

Help het Rode Kruis 
en geef bloed!

Windmolens overschaduwen toeristische trekpleister




