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We noteerden een jaarlijks verlies van 100 000 euro 
bij de poetsdiensten van het OCMW. Het is normaal 
dat die diensten geld kosten. Ze staan immers ten 
dienste van hulpbehoevende mensen. Maar 100 000 
euro leek ons wel erg veel en dus trok OCMW-raads-
lid Fons Willems op onderzoek uit.

Wat bleek? De hulpbehoevende gezinnen die een be-
roep deden op de poetsdienst via het OCMW, betaal-

den hiervoor een hogere factuur dan wanneer ze een 
dienstenchequebedrijf zouden laten poetsen! 

De N-VA is overtuigd dat hulpbehoevende mensen 
écht moeten worden geholpen. Door hen méér te laten 
betalen voor een dienst die ze elders goedkoper kunnen 
laten uitvoeren, help je mensen niet. Als dan bovendien 
de Balense burger moet opdraaien voor   
100 000 euro verlies per jaar, is het simpelweg tijd om 
toe te geven dat die onrechtvaardig-
heid moet stoppen.

Bij de laatste jaarrekening konden we 
het verlies toch al terugdringen tot 
70 000 euro. Dat betekent dus dat er 
jaarlijks 30 000 euro minder dient 
te worden bijgepast. Ook worden 
nog andere mogelijke maatregelen 
bekeken om dat verlies nog 
verder terug te dringen zon-
der banen- of serviceverlies.

SOCIALE DUIVENHOKKEN
Het pand omvormen tot drie appartementen zou overigens leiden tot het vormen van ‘sociale 
duivenhokken’. De bewoonbare oppervlakte van het huis is beperkt, dat weet iedereen. De bui-

tenruimte van dit pand is ongeveer 30m². Waar gaan die nieuwe 
inwoners hun auto’s stallen?

Door dit project te verkopen brengt men de parking rond de 
sporthal en de school in gedrang. Men geeft ook een pand uit 
handen waarmee men kon ingrijpen op het sociale–culturele 
of economische netwerk van het kerngebied van de deelge-
meente Olmen. Herbekijk via onze website de nieuwsuitzen-
ding die RTV hieraan wijdde: balen.n-va.be

Het gemeentebestuur van Balen wil het Schoolmeestershuis in de Schoolstraat in Olmen verkopen voor 175 000 euro aan 
de Molse bouwmaatschappij, om er sociale woonappartementen van te maken. 25 jaar geleden werd het huis nog gere-
noveerd voor 250 000 euro. Een eerste schatting stelde trouwens ook dat het pand duurder zou kunnen worden verkocht. 

Poetsdienst OCMW duurder 
dan dienstenchequebedrijven

Verkoop Schoolmeesterhuis:  
gemiste kans of gebrek aan visie?

Fons Willems zal dit dossier 

blijven opvolgen. Contact:  

fons.willems@n-va-balen.be

Ludo Lenaerts is te bereiken via 

ludo.lenaerts@n-va-balen.be



De meerderheid koos echter voor een uitdoofscenario 
van het muziekonderwijs zonder diploma. Een uit-
doofscenario van maar liefst vier jaar. Vier jaar lang 
zal onze gemeente betalen voor én officieel muziek-
onderwijs én muziekonderwijs dat niet leidt tot een 
diploma. 

De eerste stappen in dit dossier dateren al van 2010. 
Wij vragen ons terecht af hoe het komt dat in een 
proces dat reeds enige geschiedenis kent, er nog sprake 
moet zijn van een uitdoofscenario van vier jaar. 

Bezorgdheden over personeelsbehoud, over voortzet-
ting van onderwijstrajecten die reeds lopen,… zijn 
allemaal terecht. Echter, men heeft reeds bijna vijf jaar 
de tijd gehad om de nodige maatregelen te treffen om 

de overgang zonder kosten en zorgen te laten verlopen.
Dat de goedkeuring van deze samensmelting pas 
geagendeerd staat op de gemeenteraad van 5 oktober, 
is ook geen teken van goede planning en timing. Bij 
het ter perse gaan van dit blaadje is 
deze gemeenteraad nog niet achter 
de rug. Meer hierover daarom in 
ons volgende blaadje!

Geert Mangelschots, fractieleider 
van N-VA Balen-Olmen volgt dit 
dossier op.

Op de gemeenteraad van september zei de meerder-
heid dat het maar liefst 9 camera’s wil plaatsen op het 
St-Andriesplein en de omliggende straten, Gustaaf 
Woutersstraat en Sint-Andreasstraat. Absoluut noodza-
kelijk, zegt de meerderheid. De N-VA vindt van niet. 

De meerderheid verdedigde de noodzaak van de plaatsing 
van deze camera’s omwille van overlast, drugsproblemen 
en vandalisme op het Sint-Andriesplein. Op de vraag van 
N-VA-raadslid Kris Vandyck waarom wij in de verslagen 
van het schepencollege van de afgelopen jaren van deze 
problemen niets terugvinden, kregen we geen antwoord.

OVERLAST VERPLAATSEN
Kris Vandyck stelde eveneens de vraag of met het plaat-
sen van deze camera’s de zogenaamde overlast zich niet 
zou verplaatsen naar andere buurten in het centrum. 
Ook hierop kwam er geen antwoord van de meerderheid.
We verwezen ook naar de problematiek van de Cor-
biestraat in Mol waar men eerst alternatieve oplossin-
gen uitprobeerde om de problemen aan te pakken. De 
meerderheid moest toegeven dat dit voor Balen niet was 
bekeken.

KANON OP MUG
Om al deze redenen heeft de N-VA-fractie dit voorstel 
van de meerderheid niet goedgekeurd. Niet dat we tegen 
het principe van het plaatsen van camera’s zijn, maar wel 
omdat we menen dat hier met een kanon op een mug 
wordt geschoten. Zonder eerst alternatieve oplossingen te 
zoeken en wetende dat met camera’s de problemen naar 
een andere locatie in het centrum 
verhuizen lijkt het ons dat deze 75 
000 euro beter voor andere, drin-
gendere investeringen gebruikt 
wordt. Daarop zegt de N-VA dus 
NEEN!

www.n-va.be/balen-olmen balen-olmen@n-va.be

Aanleiding hiervoor waren de wel zeer ongelukkig ge-
kozen uitvoering van de werken aan het fietspad van 
Dijk in Olmen en Olmensebaan in Rosselaar. Beide 
straten vormen een belangrijke fiets-verkeersader. Op 
beide plaatsen was er ernstige hinder voor de fietsers op 
het moment dat het nieuwe schooljaar startte!

Dat moet anders kunnen. Tijd voor verandering: goede 
timing van wegenwerken is een must!

N-VA denkt ook aan mensen met een beperking. Zo 
viel het op dat er aan Den Travoo slechts 1 parkeer-
plaats was voorzien voor mindervaliden. Ondertussen 
werd er op ons aandringen een tweede parkeerplaats 
gecreëerd. 

In Hulsen aan de kerk is ook een parkeerplaats voor 
mensen met een beperking voorzien maar de bloem-
bakken, die daar de straat moeten afsluiten, waren zo 
ongelukkig geplaatst dat ze een fatsoenlijk bereik van 
de parkeerplaats belemmerden. 

Na onze opmerkingen werden de 
bloembakken een beetje verder gezet 
en kan de parkeerplaats normaal ge-
bruikt worden.

Deze twee punten werden aangekaart 
door Fons en Heidi Willems. 

De N-VA en haar cel Mobiliteit kaartte tijdens de laatste gemeenteraad aan dat het voor ons gemeente-
bestuur mogelijk moet zijn om deadlines voor het beëindigen van wegenwerken op te nemen in de contrac-
ten met aannemers.

Meerderheid kiest voor zeer lang uitdoofscenario 
Het muziekonderwijs in Balen valt vanaf nu onder de koepel van de Muziekacademie van Mol. Hierdoor 
werd het Balense muziekonderwijs geofficialiseerd en zo kunnen de studenten ook een officieel diploma 
behalen’ De N-VA juicht dit toe, omdat we reeds de opmerking maakten dat de burger hierover niet correct 
werd geïnformeerd. De muziekschool werd immers opgenomen in het katern ‘onderwijs’ terwijl het geen of-
ficieel onderwijs betrof. Dat is nu van de baan. 

N-VA zoekt oplossingen voor mobiliteit

Muziekschool Balen als filiaal van Muziekacademie Mol

Camera’s: 
absolute noodzaak?

Stel je even voor. Je koopt of bouwt het huis van je dro-
men. Gelegen in een rustige woonwijk midden in het 
groen. Het is prachtig wonen in de wijk Berkenbos. Leuke 
buren, mooi gelegen, veel groen.

De omwonenden wisten natuurlijk wel dat hun droom-
huisje gelegen is naast een industriegebied. De mensen 
die er al jaren wonen hebben dit gebied steeds zien uit-
breiden en veranderen van karakter. Een nabijgelegen in-
dustriegebied zou in principe geen probleem mogen zijn 
indien iedereen de regels van het goed nabuurschap zou 

volgen. Momenteel wordt de wijk echter geteisterd door 
geluidsoverlast. Vermalen, breken en verscheuren van 
metaal maken een hels kabaal. En dit op de grens van de 
bufferzone. Bovendien merken omwonenden 
dat er schrootafval in hun tuin belandt.

N-VA Balen-Olmen beseft maar al te goed dat 
we het ondernemerschap moeten ondersteu-
nen. Maar goed nabuurschap naar de omwo-
nenden toe mag toch wel gevraagd worden?

Daarom bracht raadslid Peter Cornelis deze 
problematiek aan op de gemeenteraad. 

Met het oog 
op Swingin’ 
Hulsen en 
Hulsen kermis, 
stapte N-VA-ge-
meenteraadslid 
Heidi Wil-
lems voor de 

zomer nog eens het marktplein van Hulsen rond. De vele 
foto’s die ze moest nemen van wantoestanden, deden haar 
besluiten opnieuw dit thema aan te klagen op de gemeen-
teraad. Naast gevaarlijk uitstekende borders en kasseien, 
bleek er nu zelfs een hele berg kasseien gewoon losliggend 
achtergebleven te zijn. Bij het plaatsen van het infobord van 
de gemeente Balen, waren die losse kasseien gewoon ter 
plaatse blijven liggen. Deze werden nu op haar vraag ver-

wijderd, maar het marktplein ligt 
er nog steeds gevaarlijk bij voor 
voetgangers. Onze fractie vraagt 
zich dan ook af of de bevoegde 
schepen al ooit zelf ter plaatse 
is komen kijken. Er is een studie 
in de maak om dit plein om te 
vormen tot een mooie en mo-
derne ontmoetingsplaats, maar 
daarop wil en kan Hulsen niet 
wachten. Het marktplein moet er 
nu reeds het hele jaar door veilig 
bij liggen. We zullen dan ook 
opnieuw interpelleren, want dit 
wordt te gek voor woorden. 

Contact: heidi.willems@n-va-balen.be

Mag het wat rustiger a.u.b?

Marktplein Hulsen: 
vergeetput/afvalberg 
van schepencollege?

Contact:  

peter.cornelis@n-va-balen.be

Heidi.willems@n-va.be

Onze contactpersoon:  

kris.vandyck@n-va.be

Contact:  

geert.mangelschots@n-va-balen.be

Onze contactpersoon:  

rony.vaes@n-va-balen.be



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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


