
Geniet van de zomer!

Vastberaden nieuw N-VA-bestuur gaat voor sterker Balen-Olmen
In maart kozen de leden van N-VA Balen-Olmen een nieuwe 
bestuursploeg voor de komende drie jaar. Nieuwe voorzitter is 
Peter Cornelis

“Via deze weg wens ik onze leden enorm te bedanken om ons hun 
vertrouwen te schenken. Na drie jaren van retraite voelt dit aan als 
“opnieuw thuiskomen”. Dit geeft me echt wel een goed gevoel. Ik 
ontmoet opnieuw oude gezichten en leer nieuwe mensen kennen. 
We starten met vernieuwde moed en vooral heel veel zin. 

Ik wil vooral onze ploeg haar huidige werkzaamheden laten 
verderzetten. Zowel het bestuur, de gemeenteraad, de sociale werk-
zaamheden (het vroegere OCMW) en de adviesraden zijn voor mij 
zeer belangrijk. Maar ook, en misschien wel bovenal, wil ik mee de 
uitdagende en boeiende weg richting verkiezingen van 2024 helpen 
uitstippelen.” 

Het bestuur bestaat uit: Peter Cornelis (voorzitter), Tom Vranckx (onder-
voorzitter), Greta Joris (ledenverantwoordelijke), Geert Mangelschots, 
Vera Vanmechelen, Jef Convens, Ludo Lenaerts. Niet op de foto wegens 
belet: Kelly Van Baelen (penningmeester), Joyce Vansimpsen (jongeren-
verantwoordelijke), Andy Vermierdt en Siebe Van Hout.

Dankzij N-VA Balen-Olmen speeltoestellen voor andersvalide kinderen
Onze gemeente heeft  een belangrijke connectie met andersvalide kinderen, onder andere via de Schakel en Akabe ‘t Kruierke. 
Toch stelden we vast dat er voor deze kinderen geschikte speeltoestellen ontbraken. Ondanks ons aandringen daarop in het 
verleden, had de gemeente geen specifi eke plannen. Daarom brachten N-VA-raadsleden Tom Vranckx en Kelly Van Baelen 
dit dossier nog eens op de tafel op de gemeenteraad en in de raad van bestuur van de Keiheuvel. Met succes. 

Tom en Kelly: “De bespreking over de 
vervanging van het speelkasteel in de 
Keiheuvel in het najaar van 2021 was de 
ideale gelegenheid om de noodzaak van 
een aanbod voor andersvalide kinderen 
opnieuw op tafel te leggen. Na enige dis-
cussie overtuigden we de raad om dit mee 
te nemen in de aanbesteding. We gingen 
echter nog een stap verder en vroegen ook 
op de gemeenteraad aan de verantwoorde-
lijke schepenen van Toerisme en Jeugd om 
de toegankelijkheid en speelmogelijkheden 
voor andersvalide kinderen structureel 
mee te nemen bij alle toekomstige speel-
toestellen en speelpleininrichtingen. Beide 
schepenen gingen dit engagement aan.”

Rolstoeltoegankelijke draaimolen

N-VA Balen-Olmen is tevreden dat in de 
Keiheuvel naast de nieuwe speeltorens 
ook een rolstoeltoegankelijke draaimolen 
en wip geplaatst zijn. Ook op het speel-
pleintje aan ‘t Kruierke komt er nu een 
speeltoestel toegankelijk voor anders-
valide kinderen.

Constructief meewerken

“We zijn alle betrokkenen dankbaar 
voor hun inzet. Het toont ook aan dat we 
vanuit de oppositie constructief kunnen 
meewerken. We zullen te gepasten tijden 
de schepenen herinneren aan het engage-
ment dat ze zijn aangegaan, zodat dit 
aanbod nog verder uitgebreid kan worden 
en valide en andersvalide kinderen zich 
samen in de speeltuinen kunnen uitleven.”

N-VA-raadsleden Tom Vranckx en Kelly Van 
Baelen zorgden ervoor dat er speeltoestellen 

kwamen voor andersvalide kinderen.
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Nieuw N-VA-gemeenteraadslid: ANDY VERMIERDT
Op de digitale gemeenteraad van 24 januari 2022 legde Andy Vermierdt de eed af als nieuw gemeente- 
raadslid voor de N-VA. Hij vervangt Christophe Vandyck die andere professionele uitdagingen 
aangaat. Andy zet nu als bestuurslid de stap naar onze gemeenteraadsfractie. We willen Christophe 
bedanken voor zijn jarenlange inzet en wensen hen beiden veel succes met hun nieuwe uitdagingen.  

 Andy Vermierdt is het nieuwste gezicht in de Balense gemeenteraad

N-VA Balen-Olmen werkt voor u!
Onze gemeenteraadsleden volgen het beleid nauwgezet op. Waar nodig gaan we kritisch te werk, waar mogelijk ondersteunen we 
met eigen voorstellen.

Staat van padelterreinen aan de Bleukens

Raadslid Ludo Lenaerts stelde vast dat er 
nogal wat mankementen zijn. Plassen wa-
ter op de terreinen laten problemen met 
de ondergrond vermoeden. Ook de on-
gelukkige plaatsing van het scorebord en 
het ontbreken van een vangnet richting 
de tennisterreinen bracht hij ter sprake.

Horeca-uitbating zaal Kruierie tijdens 

Balen jaarmarkt

Waarom geeft het bestuur al de vereni-
gingen niet de kans om de zaal uit te 
baten tijdens de kermis? Hoe ziet men dit 
voor volgend jaar? Fractievoorzitter Geert 
Mangelschots stelde de vraag.

Pasfoto’s maken in het gemeentehuis 

Meer en meer lokale besturen voorzien 
als bijkomende dienstverlening een 
service waarbij pasfoto’s op het gemeen-

tehuis kunnen gemaakt worden. Zeker nu 
er minder fotografen zijn die deze dienst 
aanbieden. Raadslid Kelly Van Baelen 
vroeg het gemeentebestuur om deze 
dienst te voorzien voor onze inwoners.

Speeltoestel voor jonge kinderen aan de 

Bleukens?

Het sportcomplex voorziet sportmo-
gelijkheden voor de jongeren. Voor de 
kleinsten ontbreken er echter faciliteiten. 
Raadslid Tom Vranckx kaartte dit aan en 
suggereerde een speelmogelijkheid vlakbij 
het terras van de cafetaria.

Sociale woningen Reit-Rozenstraat  

In dit woonconvenant geeft de gemeente 
aan om 69 sociale woonunits verspreid 
over de gemeente te willen bouwen, 
alsook op de nieuwe verkaveling Reit-Ro-
zenstraat. Raadslid Andy Vermierdt ver-
woordde enkele vragen van omwonenden: 
komen de geplande units er? Hoe gaan 

deze units eruit zien en hoe worden ze 
ingepland (hoog of laagbouw)? Worden 
er groene delen ingepland? En wat met de 
verkeerssituatie en waterafvoer?

Publieke fietspompen

Meer en meer mensen gebruiken de fiets 
vaker als vervoersmiddel en laten de auto 
achterwege. Raadslid Kelly Van Baelen 
stelde daarom voor om in onze gemeente 
publieke fietspompen en fietsherstellings-
materiaal te voorzien op plaatsen waar 
vaak en veel fietsers passeren.

Smeerweer

De Vlaamse regering wil met de cam-
pagne ‘Smeerweer’ mensen sensibiliseren 
voor de schadelijke effecten van UV 
stralen. Raadslid Tom Vranckx stelde 
voor om deze actie ook gemeentelijk te 
ondersteunen, door de aankoop van  
zonnecrème via scholen, jeugdbewegingen, 
verenigingen en sportclub.

Onze leden trokken er weer op uit om onze 
straten wat properder te maken. Op het 
traject Bleukens, Holven, Puttestraat en 
Nagelsberg haalden we op een dag in april 
maar liefst 34 kilo afval op, vooral papiertjes, 
plastic en sigarettenpeuken. Het blijft een 
probleem maar alle beetjes helpen.
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Nieuw woonbeleid: meer vragen dan antwoorden

1    Zo wil men lintbebouwing aanpakken door huizen achter elkaar in plaats van 
naast elkaar te bouwen. De kavel ernaast moet vrijgelaten worden als ‘tuin-
kamer’ of ‘landschapskamer’ als een doorgang naar de achterliggende gronden. 
Wat met nutsleidingen naar de tweede bouwlijn? Wat met bereikbaarheid? 
Wat met zoninval?

2    Het kerngebied van Olmen is wel zeer eng omschreven. Vroeger sprak men 
steeds over de grens aan de kruising Veldstraat/Heistraat/Oosthamse Steen-
weg/Bosstraat tot aan de Lei. In de andere richting tot aan het Kanaal en de 
ganse Berkenlaan en het begin van de Broekstraat.

3    Blijkbaar mag er alleen in het centrum van de dorpskern horeca komen 
en niet in het landelijk gebied of het moet in een gerenoveerde hoeve. Wat 
verstaat het gemeentebestuur onder een gerenoveerde hoeve? Dit is zeker een 
rem op mogelijke ontwikkelingen voor een bruisende leefgemeenschap.

4    Men wil ‘groene stapstenen’ en waterlopen ruimte geven. Het invoeren van 
groen in de woonomgeving is zeker een pluspunt. Binnen de kern van 
Olmen zijn nog dergelijke open ruimtes aanwezig. Waarom worden deze niet 
opgenomen? We denken hierbij aan de ruimte tussen De Lei/Olmensemarkt 
achter het PC Den Olm.

5    Een van de groene stapstenen is de groene cultuurhistorische pastorij site 
met inbegrip van de jeugdlokalen en de omliggende woningen. Wij vroegen 
aan het gemeentebestuur toelichting wat de impact hiervan zou zijn voor de 
lokalen van de Chiro. Schepen Kenis gaf aan dat dit woongebied is en dus 
voor bebouwing in aanmerking komt. Heeft de jeugdbeweging daar nog een 
toekomst?

Het gemeentebestuur legde recent 
haar ‘woonomgevingsplan’ voor op 
de gemeenteraad. Zo’n plan legt de 
regels vast waaraan toekomstige 
bouwers en verbouwers zich dienen 
te houden. Hoe je mag (ver)bouwen, 
wat je mag (ver)bouwen en welke 
specifi eke activiteiten zijn al dan 
niet toegelaten (horeca, handel …). 
Het plan spitst zich voorlopig toe tot 
Olmen, maar zou later uitgebreid 
worden voor heel Balen. De N-VA 
stelt zich enkele pertinente vragen 
bij dit plan.

Participatie?

Volgens het gemeentebestuur is dit plan tot stand gekomen in samenspraak met de inwoners van Olmen. Maar doordat het plan zich 
eerst enkel toespitste op het centrum (kerngebied) van de deelgemeente Olmen, zijn er vooral mensen van dat centrumgebied op af 
gekomen en weinig van buiten het centrum. Ook de gemeenteraadsleden werden niet actief betrokken. 

Overal willen we groen … maar eerst gaat men bomen omdoen

N-VA Balen-Olmen vindt het zeer spijtig dat het huidige gemeentebestuur, dat al zoveel jaren aan het 
bestuur is, nu pas een visie ontwikkelt op wonen in onze gemeente. Voor een landelijke gemeente als de 
onze is er veel natuur aanwezig. We stellen echter keer op keer vast dat ons gemeentebestuur de mond 
vol heeft van groen en klimaat,  maar als het er op aankomt bij verkavelingen een kaalslag toelaat. 

Enkele recente voorbeelden:
•  De Bosberg aan de Deliestraat: een verkaveling van IOK.
•  Kruisblokken – Veldstraat, waar een projectontwikkelaar de toelating kreeg 

om een volledig loofbos te kappen.
•  Kromstraat-verkaveling (woon-landschapslint) dat uitgeeft op de Netevallei. 

Hier gaf het gemeentebestuur de toelating om een verkaveling van meerdere 
gekoppelde woningen te realiseren op zeer smalle percelen. 

N-VA wil daad bij het woord

De N-VA stemde tegen deze 
beleidsvisie. We zien weinig 
of geen initiatieven die ons 
het vertrouwen geven dat 
men naar een goed even-
wicht tussen klimaat en 
wonen wil toewerken. We 
vrezen dat de daden van het 
bestuur hun woorden niet 
gaan volgen. Het wordt in 
Balen-Olmen hoogtijd dat 
men de daad bij het woord 
voegt.

www.n-va.be/balen-olmen
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


