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BALEN-OLMEN
Balen gaat voor energiezuinig? 
De OCMW-raad van 24 maart 
2015 besliste om een woning 
aan te kopen, die deels gebruikt 
zou worden om een collectieve 
dagopvang (CADO) in onder 
te brengen en deels voor een 
lokaal opvang initiatief (LOI). 
Tot onze grote verbazing ging 
het echter om een vrij oude 
woning (1950-1960). Terecht 
stelde onze OCMW-fractie 
zich hier vragen bij. 

DURE VERBOUWINGEN
Na wat onderzoek bleek al vlug dat dit huis nog heel wat verbouwingen kan gebruiken. We missen dakisolatie, muurisolatie en er is niet overal dubbel glas voorzien. Bovendien moet de woning ook structureel worden verbouwd om de beoogde diensten er te kunnen huisvesten. De kost van de verbouwingen wordt geraamd op ongeveer 70 000 euro. Dat komt bovenop de aankoopprijs, die met 310 000 euro ook al geen peulenschil was.
Onze zoektocht bracht verder aan het licht dat de woning een EPC-score (energieprestatiecoëfficiënt) behaalt van maar liefst 584. Dit is zeer, zeer hoog. Ter vergelijking: de normale maximum EPC-score van halfopen woningen bedraagt 350. We vermoeden dan ook dat de raming van 70 000 euro voor de verbouwingen overschreden zal worden.
ZUINIGHEID IS ZOEK
Bovendien wordt deze woning verwarmd met ouderwetse stookolie. Tel al deze parameters op en je weet dat Balen allesbehalve een zuinige aankoop deed. In tijden van besparingen springt onze gemeente niet zuinig om met de financiën. Hoe valt de aankoop bovendien te rijmen met de belofte van het gemeentebestuur om in te zetten op energiezuinig wonen en leven?
Volgens de N-VA-fractie kan het beschikbare geld voor de OCMW-werking beter worden gebruikt. We houden dan ook de vinger aan de pols.
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www.n-va.be/balen

Gespreksavond 
met Peter de 
Roover
Vrijdag 8 mei 2015 
vanaf 20 uur
Feestzaal Alles Kan Anders,
Steegsebaan 187, 2490 Balen 
(de vroegere Gagel).

NIET TE MISSEN!
IEDEREEN IS WELKOM
N-VA Balen-Olmen nodigt u van 
harte uit op een gespreksavond 
met N-VA-Kamerlid Peter De 
Roover. Peter is ex-voorzitter van 
de Vlaamse Volksbeweging en was 
tot zijn verkiezing als parlements-
lid chef-politiek van het tijdschrift 
Doorbraak. Hij gaf door de jaren 
heen spreekbeurten in zowat alle 
Vlaamse gemeenten en is geregeld 
gast in debat-programma’s op de 
televisie.

Het huis dat de gemeente aankocht voor een CADO en een 
LOI heeft nog wat opknapwerk nodig.

Meer info over onze fractie in het OCMW?
luc.das@n-va.be
paulette.smets@n-va.be
fons.willems@n-va.be



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

Geert Mangelschots

Paulette Smets

Heidi Willems

Fons Willems

Kris Vandyck

Luc Das

Ludo Lenaerts Lea Verbraeken Peter Cornelis Joris Hus Rony Vaes

Onze mandatarissen

Nieuwtjes uit 
de afdeliNg

Jong N-VA-voorzitter Balen-Olmen 
nu ook in nationaal bestuur
Jong N-VA Balen-Mol koos onlangs een nieuwe voorzitter. Met trots mogen wij voor die functie Tom  
Vanderschoot noteren. Tom werd bovendien ook verkozen tot bestuurslid van de nationale vertegenwoor-
diging van Jong N-VA. Wij zochten hem op met enkele vragen op zak.

Waarom Balen?
Ik ben geboren in Mol, maar getogen in Balen. Als kind liep ik basisonderwijs in Rijsbergdijk, in ‘De Bosmier’ zoals 
de school toentertijd genoemd werd. Mijn middelbare carrière speelde zich af in de Rozenberg in Mol. Wat ik zo 
fijn vind aan Balen is dat het zijn volkse karakter nog voor een groot deel weet te bewaren. Heel wat mensen ken-
nen elkaar nog steeds en heel wat tradities zoals Balen Jaarmarkt worden nog uitvoerig in ere gehouden. 

Waarom de N-VA?
Mijn engagement voor de N-VA startte ongeveer twee jaar geleden. Mijn keuze voor de partij was evident,  
omdat ik zag hoe de heersende klassieke partijen de toekomst van ons, jongeren, hypothekeerden. Aan de  
zijlijn blijven toekijken was voor mij geen optie. Ik geloof in een Vlaams project waarbij we zelf op onze  
toekomst kunnen wegen. Daar wil ik voluit voor gaan.

Waarom voorzitter van Jong N-VA Mol-Balen?
Het voorzitterschap was een logische stap. Als ondervoorzitter heb ik al een poos mee aan het roer gestaan van 
onze jongerenafdeling. Ik denk dat Jong N-VA een belangrijke rol speelt om, een beetje kritisch en rebels, ten  
gepaste tijde tegen de schenen van het beleid te schoppen. 

Jongeren worden ook in onze gemeenten nog veel te weinig bij het debat betrokken. Beslissingen die een invloed 
hebben op jongeren worden nog erg vaak over het hoofd van de jeugd heen genomen. Jong N-VA wil daarom  
jongeren verenigen, zodat ze hun stem kunnen laten horen. 

Jong N-VA wil jongeren verenigen,  
zodat ze hun stem kunnen laten horen.
Tom Vanderschoot, tom.vanderschoot@n-va.be

Brandweerzone Kempen 
Sinds 3 januari maken de Balense pompiers deel uit van de 
Brandweerzone Kempen, samen met nog 14 andere gemeenten uit de 
Kempen. De hoofdzetel van de zone is gevestigd in Geel. De zonechef 
is de Geelse brandweercommandant.

GASRAMP GELLINGEN AAN BASIS VAN BRANDWEERHERVORMING
De gasramp in Gellingen, in juli 2004, bracht een aantal structurele gebre-
ken in de brandweerorganisatie aan het licht. Er werd een commissie 
opgericht en deze kwam tot de conclusie dat in de helft van de gemeenten 
de brandweerzorg ontoereikend is. Hervormingen waren noodzakelijk. 
De Brandweerzone Kempen is een uitvloeisel hiervan.

WAT MET ONZE KAZERNE IN BALEN?
Onze gemeente heeft steeds sterk geïnvesteerd in materieel en personeel 
en enkele jaren geleden nog werd er een nieuwe kazerne gebouwd. Dit 
alles blijft behouden. Onze kazerne zal als hulppost dienst blijven doen, 
met onze vrijwilligers als drijvende krachten.

TOEKOMST NOG ÉÉN GROOT VRAAGTEKEN
Omwille van de vage informatie en onduidelijkheid bij de opstart van de 
zone stelde de N-VA-fractie bij monde van gemeenteraadslid Kris Vandyck 
een bijkomende vraag op de gemeenteraad. 

Wat de brandweerhervorming van financiële impact zal hebben op de 
gemeente zullen we pas tegen het einde van dit jaar weten. Dan zien we 
of de gemeentelijke bijdrage die voorzien was hiervoor voldoende is. Over 
de afschrijving van het patrimonium en het wagenpark was er nog grote 
onduidelijkheid. Daar kon de burgemeester ons geen antwoord op geven. 

De gemeente verwacht dat de financiële kost al bij al zou meevallen, in 
tegenstelling tot  gemeenten binnen de zone die geen eigen brandweer 
hebben.

DIENSTVERLENING WORDT ALVAST DUURDER
Wat al wel zeker is, is dat de service naar u er alvast niet goedkoper op 
wordt. Voor het uitroeien van een wespennest – wat vroeger gratis was 
aan een woning – wordt nu 25 euro gevraagd. Een brandwacht bij een 
kerstboomverbranding – waar de verenigingen vroeger geen cent voor 
hoefden te betalen – zal vanaf komend eindejaar ook betalend worden. 
Voor onze verenigen betekent dat een stevige hap uit hun budget.

WAT MET ONZE VRIJWILLIGERS?
Onze grote troef in Balen zijn de talloze vrijwilligers die ervoor zorgen dat 
het materieel piekfijn in orde blijft. De aanrijtijden van onze brandweer bij 
een interventie zijn bij de snelste in Vlaanderen. U kan dus steeds rekenen 
op de beste zorgen. 

Momenteel hebben we de zekerheid dat tot 2019 niet aan het statuut van 
de vrijwilliger wordt geraakt. De garantie dat dit nadien nog zo zal zijn, 
kan niemand geven. 

Laat ons alvast hopen, in naam van al deze vrijwilligers, dat zij niet aan 
de kant worden geschoven voor een statutair korps. N-VA Balen-Olmen 
zal steeds onze vrijwilligers blijven steunen. Wij ijveren voor het blijvend  
bestaan van ons korps. Waarom immers veranderen wat goed is? 

Geen verandering zonder vooruitgang!

Raadsleden Kris Vandyck en Geert Mangelschots 
aan de brandweerkazerne van Balen.

De tomeloze inzet van onze vrijwilligers is een troef 
voor onze brandweer.

Ook in 2015 staan onze gemandateerden klaar om uw stem te horen en te laten horen. Contacteer hen gerust met al 
uw vragen, opmerkingen of bezorgdheden over onze gemeente. Hun contactgegevens vindt u op www.n-va.be/balen.

OCMW-RAAD

GEMEENTERAAD



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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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:     /     /


