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Dossier kinderarmoede

Waarom we vinden dat het anders 
moet
In ons land leeft 1 kind op 5 in  
armoede of loopt het armoede- 
risico. Vaak lijkt er bij hen op het 
eerste zicht geen probleem, maar 
in werkelijkheid eten ze ongezond, 
gaan ze onvoldoende naar de dokter 
en is er geen geld voor een goede 
woning of een sportuitrusting. 

De N-VA vindt het dan ook belangrijk dat 
de gemeente de strijd tegen kinderarmoede 
ernstig neemt. De ondertekening van een 
charter hierover in 2015 betekent voor ons 
een oprecht engagement.

Met een budget van 75 000 euro per jaar 
organiseert de gemeente onder meer leuke 
evenementen voor kinderen in armoede.  
 
Als we hun lachende gezichten zien, 
verlichten die zeker het leed. Maar ook 
concrete beleidsmaatregelen die kinder- 
armoede direct aanpakken, zijn een  
noodzaak. 

Daarom stelde de N-VA voor om te bere-
kenen of een wekelijkse soep- en appeldag 
een haalbare kaart zijn voor de Heerse 
scholen. Idealiter zelfs met producten 
uit eigen streek. Ook ondersteuning van 
sportclubs voor de aankoop van sport-
kledij onderzoeken we. Zo helpen we 
kinderen in armoede zich goed in hun vel 
te voelen, zonder vooroordelen.

De Heerse lente

De N-VA staat scherper dan ooit. 
Soms te scherp. Maar we kennen 
onze prioriteiten voor de komende 
maanden en die delen we graag 
met u. 

Daarom leest u in dit blad hoe 
we de kinderarmoede willen 
bestrijden, op welke manieren we 
de land- en tuinbouwers onder-
steunen en hoe de gemeente 
haar financiën op orde houdt. Ook 
een doordacht afvalbeleid, met 
een nieuw containerpark en een 
nultolerantie voor zwerfvuil, staat 
hoog op ons prioriteitenlijstje.

Op de volgende bladzijden laten 
we ook weer een paar van onze 
mandatarissen aan het woord. Zij 
vertellen over het leven achter de 
schermen van het gemeentehuis. 
U maakt onder andere kennis met 
Johan Missotten, mijn opvolger in 
de gemeenteraad. 

Ik zet inderdaad een stapje terug 
binnen de gemeente. Op die 
manier kan ik onze N-VA-ploeg 
achter de schermen klaarstomen 
voor hopelijk succesvolle verkie-
zingen in 2018.

Ik wens u veel leesplezier. 

Stefan Budo
voorzitter N-VA Heers

Waarom N-VA Heers tegen de begroting 
stemde …
De N-VA keurde de begroting voor dit jaar niet goed. De reden? Die kan u ongetwijfeld 
afleiden uit volgende veerzeggende vraagstukken. Antwoorden op een gele briefkaart!

Vraagstuk 1: Pietje heeft 30 000 euro gespaard voor een Finse piste in zijn tuin. Hij 
ontving al voor 41 728 euro aan facturen en bestellingen. Hoeveel geld houdt Pietje over 
op zijn spaarboekje?

Vraagstuk 2: Pietje wil een nieuwe bibliotheek bouwen. De architectenkosten bedragen 
50 000 euro en de (voorlopige) verbouwingskosten 230 000 euro. Pietje kan zijn oude 
bibliotheek voor 245 000 euro verkopen. Hoeveel komt Pietje tekort voor de bouw van 
het nieuwe gebouw?
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Gemeenteraadsvoorzitter Mieke Smolders: 
“Mijn eerste gemeenteraad was een 
stoomcursus in assertiviteit”
Mieke Smolders werd na het overlijden 
van Romain Rega voorzitter van de Heerse 
gemeenteraad Met vier jaar ervaring als 
raadslid volgt ze het goede voorbeeld van haar 
voorganger, die als mens respect afdwong, 
maar ook niet met zich liet sollen.

Voorzitter van de gemeenteraad is vast geen 
evidente taak?
Zeker, vooral omdat ik amper voorbereidings-
tijd kreeg. Gelukkig komt mijn opleiding 
mij uitstekend van pas als ik me in het 
gemeentedecreet en het huishoudelijk 
reglement verdiep.  
 
Dat neemt niet weg dat ik nog altijd op de dag 
van de gemeenteraad behoorlijk wat gezonde 
stress heb. Ik weet natuurlijk wat er op de 
agenda staat maar de raadsleden in het gareel 
houden, is dikwijls niet eenvoudig. Zeker als 
jongste telg in de raad.

Daar heb je ongetwijfeld mooie anekdotes 
van!
Ik herinner mij een hilarisch moment 
toen tijdens de raadszitting een onweer 
losbarstte en regen door het dak binnen 
sijpelde. De documenten van sommige 
raadsleden waren in een mum van tijd 
doorweekt. We moesten waterglazen 
inzetten als opvangbakjes! Het zorgde in 
ieder geval voor verkoeling in het verhitte 
debat. Zelf probeer ik ook steeds om met 
humor voor wat ademruimte te zorgen.

Wat vind je het leukste aan je job?
Voorzitter van de gemeenteraad zijn, is een 
voorrecht. Het hielp me aan assertiviteit 
te winnen. Ik ga een discussie niet meer 
uit de weg en durf mijn mening op tafel te 
gooien. Debatteren is gezond, toch? Ook al 
beschouwt men mij vaak als ‘een groentje’, 
wie mij beter kent weet dat ik er sta.

Wiste je dat?
… sproeien met chloor of strooizout als onkruidverdelger gebruiken verboden is? Te oordelen naar de klachten 
die we hierover ontvingen, weet echter niet iedereen dat.

OCMW-raadslid Johan Missotten
“Ik steek mensen graag een hart onder de riem”

Hij ziet er stoer uit, en dat is hij ook. Kersvers OCMW-raadslid Johan Missotten, 
die Stefan Budo vervangt, heeft het hart op de tong. Dat leerde hij van wijlen  
Romain Rega, zijn grote voorbeeld. Dat is meteen ook de reden waarom Johan 
kiest voor de N-VA. Resepct, vrije meningsuiting en ongefilterde communicatie 
draagt hij hoog in het vaandel.

Wat spreekt je aan de in OCWM-raad, Johan?
Het gaat hier écht over de mensen van Heers. Dat geeft je het gevoel dat je nuttig 
werk kan doen. Ik probeer vooral goed te luisteren en te praten met elkaar. En ik 
houd in het achterhoofd wat een goede huisvader zou doen. 

Als je tegenwoordig op Facebook kijkt, dan lijkt het leven één groot feest met 
allemaal lachende en succesrijke mensen. Maar veel mensen in Heers zitten diep 
in de miserie. Ik ben blij dat ik hen vanuit de OCMW-raad een hart onder de 
riem kan steken.

Wat zijn je prioriteiten de volgende jaren?
Het belang van de mensen van Heers is prioriteit nummer 1. Voor mij persoonlijk staan vooral het welzijn van de mensen van 
Heers en werkgelegenheid bovenaan mijn prioriteitenlijst. Maar ook verkeer, wegen en infrastructuur kunnen me steeds boeien.
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N-VA Heers promoot ‘korte keten’

Welke appelen eet u?
Hoe ver moet jouw voeding reizen 
voor het op je bord landt? En hoe 
ver rijd jij zelf als je eten gaat kopen? 
Dat zijn belangrijke vragen in een 
maatschappij die duurzamer wil 
worden. De N-VA wil de keten tussen 
voedsel en consument dan ook zo 
kort mogelijk houden.

In Heers is dat niet zo moeilijk. Onze 
landelijke gemeente produceert de heerlijkste 
groenten, fruit en vlees. En dus sporen 

we iedereen aan om lokale producten te 
kopen. Om de streekproducten extra in 
de verf te zetten, wil de N-VA één of twee 
keer per maand een markt organiseren 
met pure Heerse producten. Zeker tijdens 
de toeristische topmaanden is dat een 
extra troef. Misschien kan die markt zelfs 
plaatsvinden in een van onze kerken?

Je eetgewoonte aanpassen is niet nodig, maar 
een snellere weg naar je bord, maakt het 
verser en eerlijker. Van waar kwamen jouw 
appelen ook alweer?

Jan Leus ligt wakker 
van sluikstorters
Een paar maanden geleden reden mijn 
vrouw en ik van de Romeinse Kassei richting 
Vechmaal toen we een schichtige man zagen 
parkeren aan de blikvanger daar. Niet om er 
een leeg drankblikje in te deponeren, waar 
die geïmproviseerde vuilnisbak uiteindelijk 
voor dient. Maar om er een grote vuilzak in 
te dumpen.

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dus trapte ik 
instinctief op mijn rem en keerde mijn wagen. De man 
schrok zich een aap. Hij sleurde de zak terug uit de 
blikvanger, gooide hem weer in zijn wagen en scheurde 
ervandoor. Ik kon nog net zijn nummerplaat noteren.

Dit verhaal sterkt me in mijn overtuiging dat de gas-
boetes voor sluikstorten drastisch moeten stijgen. Ook 
de pakkans van sluikstorters moet verhogen. Door  
mobiele camera’s te plaatsen bijvoorbeeld. Hopelijk 
stapt de gemeenteraad mee in beide voorstellen, die de 
N-VA op de agenda plaatste.

Herbestemming voor kerk
Een pluim voor de Mettekovenaren
Als eerste gemeente in Vlaanderen rijfde Heers een subsidie 
binnen voor een studie naar een nevenbestemming voor een 
kerk. Het gaat om de kerk van Mettekoven. Niet alleen is dit 
geen beschermd gebouw, de Mettekovenaars lieten zich van 
meet af aan ook van hun creatiefste kant zien bij het beden-
ken van nieuwe bestemmingen voor de kerk.

Inspraak bij herbestemming kerk
In eerste instantie ging de universiteit van Hasselt, samen met een archi-
tectenbureau, aan de slag voor een haalbaarheidsstudie. Daarin werd de 
mening van het kerkbestuur en de inwoners van Mettekoven regelmatig 
gehoord. De studie kwam op de agenda van de gemeenteraad van 18 mei. 
Binnenkort komen er infosessies voor de stuurgroep en de inwoners.

Daar moeten knopen worden doorgehakt over de finale bestemming.  
Ideeën voor het niet-sacrale kerkdeel zijn er in elk geval genoeg: van buurt-
huis en tentoonstellingsruimte tot een markt voor lokale producenten.  

Kostenplaatje valt goed mee
Ook naar de fondsen om dit te realiseren moeten we nog op zoek gaan, 
maar het prijskaartje zou goed kunnen meevallen. Het totale project kost 
430 000 euro, maar de verkoop van het buurthuis en de nevenliggende 
gronden bracht al 200 000 euro in het laatje. Bovendien zullen we kunnen 
rekenen op zo’n 125 000 euro aan subsidies. Nog 110 000 euro te gaan dus.

In het parochie-
kerkplan uit 2014 
werd beslist dat van 
de twaalf kerken 
er vier hun huidige 
bestemming be-
houden. De overige 
bidplaatsen komen 
in aanmerking voor 
een nevenbestem-
ming.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
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