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Voorzitter Geert Mangelschots:
“Politiek is een ploegsport”

Geert Mangelschots
Voorzitter N-VA Balen-Olmen
geert.mangelschots@n-va.be - www.n-va.be/balen
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Geert Mangelschots en Gert Willems werden eind maart met een grote meerderheid verkozen als voorzitter 
en ondervoorzitter van N-VA Balen-Olmen. Deze sterke tandem neemt de volgende drie jaar de touwtjes  
in handen van de lokale N-VA-afdeling. Samen met de rest van het bestuur willen ze de partij optimaal 
voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Geert Mangelschots is momenteel fractievoorzitter voor de 
N-VA in de gemeenteraad. Gert Willems maakte zijn naam 
in zowel het sociale als in het economische leven. Ze hebben 
ambitie, want ze willen tegen 2018 N-VA Balen-Olmen verder 
uitbouwen tot de grootste partij van onze gemeente.

N-VA Balen mocht ook zes nieuwe enthousiaste bestuursleden 
verwelkomen, die samen met de sympathisanten hun schouders 
zullen zetten onder de dynamische ploeg: An Vaes, Sarah Van 
Balen, Greta Joris, Bruno Wauters, Christophe Vandyck en Tom 
Mervillie.

N-VA Balen-Olmen voert een constructieve oppositie. Wij komen niet met platte 
retoriek, maar met onderbouwde en opbouwende oplossingen voor een goed beleid 
in Balen en Olmen. De N-VA vertrekt dan ook vanuit een duidelijke visie.

We zullen er in 2018 staan als één sterke, solide groep, en niet als een 
aantal individuen. Politiek is, in tegenstelling tot wat velen denken, 
een ploegsport. Hiervoor hebben we ook jullie hulp nodig.

Geef ons dus jullie mening. Geef ons jullie idee. Mail of bel ons: we 
horen jullie graag!

N-VA Balen-Olmen kiest nieuw bestuur

Een N-VA-tandem met ambitie
  “Met deze nieuwe ploeg zet N-VA Balen-Olmen een belangrijke stap richting 2018!” - Geert Mangelschots en Gert Willems
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OCMW-raad hervormt poetsdienst na klacht N-VA

Drukriolering: oplossing voor gebrek aan Balense riolen?

In februari zette N-VA-
gemeenteraadslid Kris Vandyck 
de problematiek van de lage 
rioleringsgraad in onze gemeente 
op de agenda. Hij stelde voor 
om de mogelijkheid van 
drukrioleringen als alternatief 
te onderzoeken. De meerderheid 
hield echter de boot af.

Rioleringsgraad ver onder Vlaams 
gemiddelde
Met een rioleringsgraad van net geen 53 
procent bengelt Balen aan de staart van 
het Vlaamse peloton. Om meer woningen 
aan te sluiten op rioleringsstelsel is dus 
nog een hele weg af te leggen. Bovendien 
kosten rioleringswerken veel geld, zeker 
als je weet dat in de meeste gevallen ook 
de weg volledig wordt aangepakt. 

Een mogelijk alternatief zijn 
drukrioleringen. Die hebben een beperkte 
diameter, waardoor men ze goedkoop en 
zonder veel overlast in berm kan leggen 
in plaats van onder de weg.  Een deel 
van Vlaanderen past deze methode al 
succesvol toe. En dus vond de N-VA het 
de moeite waard om die mogelijkheid ook 
in Balen te onderzoeken. Ons voorstel is 
om zo snel mogelijk met riolenuitbater 
Hidrorio rond de tafel te gaan zitten 
hierover.

Meerderheid houdt de boot af
De meerderheid gaf echter geen duidelijk 
ja of neen als antwoord op onze voorstel. 
De N-VA interpreteert dit als een sein dat 
het schepencollege deze alternatieve piste 
niet wil onderzoeken. Wat ons betreft een 
gemiste kans, want louter onderzoeken 
of drukrioleringen mogelijk zijn vraagt 
enkel wat goede wil. Binnen de huidige 
meerderheid lijkt die niet aanwezig. 
Spijtig.

Gemeente past eigen richtlijn niet toe
Parkeerplekken aan Schoolmeestershuis mogen niet verdwijnen
De N-VA uitte al eerder haar  
bezorgdheid over parkeerruimte in 
de buurt van sociale woningen.  
Daarom brengen we graag het 
Schoolmeesters-huis in Olmen 
terug onder de aandacht. Daar 
komt de openbare parkeerruimte 
extra onder druk te staan door drie 
nieuwe woningen.

Bij de ombouw en uitbreiding 
van de pastorij in Rosselaar tot 
een sociaal wooncomplex, werd 
er geen ruimte vrijgehouden voor 

parkeerplaatsen. Hopelijk leert het 
gemeentebestuur uit deze fouten  en 
past ze haar eigen reglementen over 
parkeerplekken bij private woon-
complexen (meer dan twee 
woningen) ook consequent op 
zichzelf toe. Hierbij denken we 
onder meer aan het op stapel 
staande project rond de kerk 
van Gerheide.

Eind 2014 bleek uit de budgetcontrole dat de gemeentelijke poetsdiensten grote verliezen boekte. Er waren op dat moment twee 
poetsdiensten onder OCMW-vlag. De gewone poetsdienst maakte een verlies van meer dan 111 000 euro. De poetsdienst met 
dienstencheques deed beter. Het leek ons dus niet meer dan normaal 

dan de hele poetsdienst over te zetten naar 
dienstencheques. Na lang aandringen volgde 
de meerderheid de N-VA hierin. Sinds 23 juni 
vorig jaar is er maar één poetsdienst meer. En 
het resultaat mag er zijn. Op een tijdspanne 
van acht maanden boekte de dienst 17 000 
euro  minder verlies. 

Wij wilden destijds nog verder gaan en de 
poetsdienst overdragen naar Baldemo. Voor 
de meerderheid was dit toen nog een brug 
te ver, maar nu zouden onderhandelingen 
daarover toch zijn gestart. Terecht, volgens 
de N-VA-fractie. Het OCMW moet geen 
poetsdienst in eigen beheer uitbaten en zo 
concurreren met privéfirma’s

zondag11 september

Volwassenen
10 euro*

Kinderen
5 euro*

Spetterend 
optreden

K3

www.n-va.be/familiedagplopsaland

Enkel leden kunnen tickets bestellen. Maar dat kan wel onbeperkt. 
Ook niet-N-VA-leden zijn dus van harte welkom. 

Breng met andere woorden gerust je hele familie, 
je buren en vrienden mee!

*Het inschrijvingsgeld van 5 of 10 euro wordt volledig terugbetaald in de vorm van drankbonnetjes

Aan alle studenten
Veel  succes in de  examenperiode.  En daarna: een  welverdiende vakantie!Uiteraard wensen we dat laatste ook toe aan alle andere inwoners.

Jong N-VA in de kijker
Mol en Balen quizzen als de beste!

Op 22 april organiseerden de jongeren van N-VA Balen, in samenwerking met Jong N-VA Mol, een geslaagde quizavond.  
De opkomst was groot, de prijzen interessant en de sfeer zat goed. Niemand minder dan N-VA-Kamerlid Yoleen van Camp stelde 
de vragen. Tom Mervillie, Hans De Groof en Greta Joris fungeerden als juryleden. Na verscheidene rondes met uiteenlopende 
onderwerpen was de winnende ploeg bekend. Proficiat aan De Bengde van Ellengde voor het mooie resultaat. Elk team viel 
trouwens in de prijzen, dus niemand ging met lege handen naar huis.

Kris Vandyck
Gemeenteraadslid
kris.vandyck@n-va.be 

Luc Das
OCMW-fractievoorzitter
luc.das@n-va.be

Fons Willems
OCMW-raadslid
fons.willems@n-va.be

Ludo Lenaerts
Gemeenteraadslid
ludo.lenaerts@n-va.be

Paulette Smets
OCMW-raadslid
paulette.smets@n-va.be



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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:     /     /


