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Wij zullen doorgaan!
Het afgelopen jaar 2016 lijkt voor onze N-VA-afdeling wel een annus 
horribilis. Op 13 april overleed Romain Rega, onze pater familias. Tot 
op vandaag missen we zijn snedige commentaren en zijn droge humor. 
Niet veel later moest onze schepen Jan Leus afhaken door een ernstige 
ziekte. Het was een jaar om snel te vergeten.
En toen kwam 2017… en zijn begroting. 
Op de volgende bladzijden van dit blaadje 
leggen we u uit waarom we ‘neen’ gestemd 
hebben. Onvermurwbaar, strijdlustig, 
zeker van ons stuk. Ja-knikken is nu een-
maal tegen onze natuur. 

Onze meerderheidspartners hebben ons 
zwaar afgestraft voor onze ‘neen’. Onze 
bevoegdheden werden, met uitzondering 
van Natuur & Leefmilieu en Afvalbeleid 
zonder pardon afgepakt. Er vielen harde 
woorden en verwijten. 

We kiezen ervoor om niet bij de pakken te 
blijven zitten. Onze ideeënstroom is nog 
steeds niet stil gevallen en we zullen blij-
ven proberen om onze idealen te realise-
ren. Een financieel gezonde gemeente, een 
beter afvalbeleid, de strijd tegen zwerfvuil 
en werken voor alle inwoners van Heers 
blijven bovenaan op onze agenda. 

Circus met scheldpartijen
En dus zijn elk schepencollege en elke 
gemeenteraad nu een circus met scheld-
partijen en een hoog amusementsgehal-
te. U moet dringend een kijkje komen 
nemen. Misschien brengt het niveau u, 
net als ons, in verlegenheid. Gelukkig kan 
ik terugvallen op een sterke ploeg. En op 
een trouwe achterban. En op mijn eigen 
relativeringsvermogen. Tenslotte zijn er 
belangrijkere dingen in het leven dan 
politiek. Is het niet, Romain?

Voorjaarswandeling

de n-Va nodigt u uit op haar voor-
jaarswandeling. dit jaar gaan we 
wandelen in Mettekoven met een 
gids van natuurpunt. 

Iedereen is welkom op zondag 26 
maart om 14 uur aan Taverne- 
Vakantiehoeve Het Martenshof.

 tijdens de wan-
deling voorzien 

wij u gratis 
van een 
natje 
en een 
droogje.

VIND ONs LeUK!
n-Va Heers houdt je op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes en de 
leukste activiteiten via facebook. 
Bezoek dus zeker onze pagina en 
klik op de ‘like’-knop.

Zondag

26 maart  
2017 
14 uur

 stefan Budo
Voorzitter  
N-VA Heers
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In memorian  
romain rega
Romain overleed op 13 april 
2016. Tot aan zijn overlijden 
was hij actief als voorzitter 
van de gemeenteraad en 
gemeenteraadslid. Een rots in de branding. Wij 
blijven zijn jarenlange staat van dienst als schepen 
en gemeenteraadslid herinneren. Vooral als schepen 
van Openbare Werken was hij uniek! Hij wist van 
aanpakken.

We zagen Romain als een vaderfiguur die onze N-VA-
raadsleden en schepen met raad en daad bijstond, die 
hen beschermde tegen de valkuilen in de politiek. 

We zullen hem missen, en hopen dat Tiny, Myriam, Patricia 
en Yves troost vinden in de mooie mens die hij was.

N-VA schenkt 250 euro aan 
rode Kruis 
“Een hart voor alle inwoners van Heers” is geen holle verkiezingsslogan 
van N-VA Heers. Onze plaatselijke Rode Kruis-afdeling doet deze 
slogan eer aan. Met de opbrengst van de Breughelavond van 15 oktober 
toonden we graag onze waardering met een cheque van 250 Euro.

Neen tegen de begroting van 2017
Tijdens de eerste vier jaren van deze bestuursperiode zijn we erin geslaagd om de schuld per inwoner af te 
bouwen van 1 255 euro naar 900 euro. De begroting van 2017 zal de schuld per inwoner terug doen stijgen 
tot 1 100 euro per inwoner. Dat is voor ons onaanvaardbaar. 

De heraanleg van een ‘voorlopige’ Finse 
piste voor 30 000 euro, de aanleg van 
een skatepark voor 25 000 euro, … Het 
zijn slechts enkele voorbeelden van leuke 

initiatieven waar we volop zouden achter 
staan, als ze niet met extra leningen 
betaald moesten worden. Al die populaire 
investeringen leveren misschien stemmen 
op, maar onze kinderen zullen vroeg of 
laat hiervoor opdraaien.

De N-VA heeft andere prioriteiten. 
Zo willen we absolute voorrang 

geven aan de aanleg van een nieuw 
containerpark. We willen ook meer 
geld voor de ondersteuning van onze 
lokale middenstand en onze land- en 

tuinbouwers. Ze krijgen nu een luttele 
7 500 euro uit het gemeentebudget. Zelfs 
de kindergemeenteraad krijgt met 10 000 
euro een grotere hap uit de taart.

De N-VA heeft andere prioriteiten: 
zoals meer ondersteuning voor onze 
middenstanders, in plaats van ‘leuke’ maar 
dure projecten.

N-VA-schepen Jan Leus 
noodgedwongen aan de kant
Jan Leus is sinds maart 2016 schepen in ziekenverlof. 
Hij moest een zware hartoperatie ondergaan en is nog 
steeds aan het revalideren. Sinds april 2016 wordt hij als 
schepen vervangen door Stefan Budo. Als voorzitter van de 
gemeenteraad wordt hij vervangen door Mieke Smolders.

Had je ooit gedacht dat je noodgedwongen de vlag moest  
doorgeven?
“Een mens staat daar niet bij stil. Ziek worden is een ver-van-je-
bedshow, tot het noodlot anders beslist. Ik heb geluk gehad en 
mede door het kranig ingrijpen van mijn partner Heidi kreeg ik 
een tweede kans.”

Hoe voelt het om op een zijspoor te staan?
“Het is een ander soort politiek, een gevecht ook om jezelf niet 
te verliezen. Je wereld is klein geworden. Je moet verder met je 

veranderde ik, revalideren en beseffen dat het misschien nooit 
helemaal beter wordt. Intussen draait de wereld door, ook 
zonder jouw input. Stilaan sijpelt buiten weer binnen en groeit 
de verontwaardiging omdat wat je opbouwde als waardeloos is 
weggeveegd en je niet de kracht had om in te grijpen.”

Zie je jezelf nog terugkomen?
“En of! Heers is voor mij als het land voor de boer. Ik wil blijven 
ijveren voor een “mooiere” gemeente waar het goed is om te 
leven. De afgelopen jaren stonden in het teken van het gezond 
maken van de gemeentefinanciën en 
het uitbouwen van ons toeristisch 
aanbod en ik ben fier op wat we 
gerealiseerd hebben. Wie mij kent 
weet dat natuur- en leefmilieu en 
afvalbeleid mij nauw aan het hart 
liggen. Ik kijk dus hoopvol uit naar 
de toekomst.”

eddy Cauwenberghs is nieuwe N-VA-secretaris 
Wie is Eddy Cauwenberghs? Eddy verhuisde ruim 14 jaar geleden van 
Antwerpen naar Limburg. ‘Ge gaat het u beklagen,’ zei men, maar niets is 
minder waar. Nog nooit voelde hij zich zo thuis. Nu hij tijd heeft, wil hij 
zich actief inzetten voor N-VA Heers. 

Secretaris lijkt voor veel mensen een beetje een ondankbare taak, maar Eddy doet 
dat graag. Hij bouwt op een jarenlange ervaring. Hij was voorzitter van verschillende 
ouderverenigingen en schoolraden. Ook als zelfstandige heeft hij heel wat wateren doorwaad 
en die ervaring kan hij actief inzetten. ‘Actief zijn, is jong blijven,’ is zijn levensmotto. Eddy is 
een man van zijn woord en recht voor de raap, zodat je onmiddellijk weet waar het om gaat. 
We wensen hem alvast succes toe en hij zal zeker kunnen rekenen op de ruggensteun van 
Richard Kaminski, die deze taak jarenlang waarnam en waarvoor we hem zeer dankbaar 
zijn.

Containerpark hoort niet 
meer thuis in Opheers
We zijn erg ongelukkig met het feit dat er gekozen 
werd om het containerpark in Opheers uit te breiden. 
Wij zien het liever verhuizen richting autokeuring. 
Dat is geen simpele en zeker geen goedkope optie. 
We zijn er echter van overtuigd dat het mogelijk is en 
we vinden deze kosten wél gerechtvaardigd.

We willen dus een containerpark weg van de dorps-
kern van Opheers. Het moet een modern park worden 
met containers die verzonken zijn in de grond zodat 
de gevaarlijke trappen overbodig worden. Het park zal 
worden uitgebaat door Limburg.Net. Of het duurder 
zal worden? Voor sommige dingen misschien wel. Er 
zal ook wel wat strenger worden toegekeken op het sor-
teren. Maar het afval dat wij produceren en dat we niet 
recycleren moét nu eenmaal verminderen. Tegelijk wil-
len we ook het zwerfvuil harder bestrijden. We willen 
de GAS-boetes voor zwerfvuil maar ook de pakkans 
serieus verhogen. We ijveren ook voor camera’s op de 
zwerfvuilgevoelige plaatsen. We zouden ook graag het 
dorpsconciergeteam opnieuw oprichten zodat er een 
constante controle is op het ganse grondgebied van 
Heers.

Gratis soep in scholen in kader van 
kinderarmoedebestrijding
Onze gemeente heeft elk jaar 70 000 euro ter beschikking voor het bestrijden 
van kinderarmoede. Dat geld wordt onder andere gebruikt voor evenementen 
en voor de speelotheek. N-VA Heers wil met dit geld gratis soep bedelen in de 
kleuter- en lagere scholen in Heers. 

“Kinderarmoede is vaak verdoken armoede. Daarom is het moeilijk om deze 
doelgroep te bereiken met activiteiten of met de speelotheek. Met gratis soep 
in de scholen helpen we de kinderen om gezond te eten én we garanderen een 
warme maaltijd voor alle kinderen, arm of rijk”, zegt 
OCMW-voorzitter Yves Rega. Yves: “We zouden het 
geld ook kunnen gebruiken voor gratis sportkledij 
voor alle startende jonge sporters. Op die manier 
hoeft de aankoop van sportkledij geen drempel te 
zijn om zich aan te sluiten bij een club.”

N-VA-OCMW-voorzitter Yves Rega

Opbrengst 
zwerfvuilactie 
voor Natuurpunt
Ook in 2016 nam N-VA Heers deel 
aan de zwerfvuilactie. Dit jaar 
werden de Horpmaalse bermen 
door ons opgekuist. De opbrengst 
van deze voormiddag schenkt 
onze afdeling aan Natuurpunt De 
Herk. Wij schreven alvast 180 euro 
over op de rekening van De Herk 
Heers.  Goed besteed als je het ons 
vraagt!



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /
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