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Oplossing voor stortplaats Echelpoel nodig (p.3)Koop lokaal! (p.2)

N-VA Balen-Olmen schenkt  
mondmaskers en kruierbonnen
Ook onze gemeente blijft niet gespaard van het coronavirus. Onze lokale  
economie krijgt klappen. Als oppositieafdeling vinden we het belangrijk om 
ons steentje bij te dragen in de strijd tegen COVID-19 en de gevolgen ervan.

Om jezelf persoonlijk te kunnen beschermen tegen het virus, kozen we voor  
herbruikbare mondmaskers. Er is de afgelopen tijd al heel wat heisa geweest 
rond de maskers, maar ze raken steeds meer vertrouwd in het straatbeeld.  
Omdat we ze hoogstwaarschijnlijk nog een hele tijd nodig zullen hebben, kocht 
Jong N-VA er eentje aan voor al onze leden. De opbrengsten van de mondmas-
kers gaan integraal naar het wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus. 

Ook aan onze inwoners en handelaars die het financieel moeilijk hebben door 
de verplichte maatregelen, hebben we gedacht. Om hen te steunen gaven we  
al onze leden een zogenaamde ‘Kruierbon’. De cadeaubon kan enkel besteed  
worden in Balense zaken en vloeit dus rechtstreeks naar onze eigen lokale  
economie. Op die manier willen we zorgen voor een goede herstart van de  
Balense horeca, winkels en handelaars.

Onwezenlijke tijd

Beste inwoner

De afgelopen maanden zijn er 
dingen gebeurd die we nooit  
voor mogelijk hielden. Het corona-
virus pleegde een aanslag op onze 
maatschappij en onze gezondheid. 
Naast menselijke drama’s, spatte 
ook onze dagdagelijkse  
comfortzone uit elkaar. Ons  
‘normale’ leven ging op slot.

Een lichtpunt tijdens deze crisis was 
de moed en inzet waarmee vele 
van onze inwoners zich toonden in 
hun job en privéleven. We wer-
den geconfronteerd met geheel 
onbekende situaties, maar pasten 
ons daarop aan om het virus onder 
controle te krijgen. Medewerkers in 
allerhande sectoren plooiden zich 
dubbel en hielden de maatschappij 
draaiende. Dat doen ze trouwens 
nog altijd. Stelselmatig versoepel-
den de maatregelen en konden we 
stilaan ons oude leven hernemen. 
Toch moeten we waakzaam blijven 
voor een heropflakkering.

Namens het bestuur N-VA  
Balen-Olmen wil ik mijn medeleven 
betuigen aan alle nabestaanden en 
de zieken veel sterkte toewensen. 
Blijf de maatregelen naleven, alleen 
zo kunnen we ervoor zorgen dat het 
virus geen kans meer krijgt. Samen 
slaan we ons erdoor. Hopelijk 
kunnen we ondertussen allemaal 
genieten van een mooie en warme 
zomer en een prettig 11 juli!

Tom Vranckx
Voorzitter N-VA 

Balen-Olmen

Voel je je geroepen om een engagement op te nemen, 
heb je ideeën of wil je onze partij actief steunen? Dat kan 
je altijd doen door lid te worden. Daarvoor kan je contact 
opnemen met onze lokale ledenverantwoordelijke via 
greta.joris@n-va-balen.be.



balen-olmen@n-va.be

Koop lokaal!
Onze handelaars en ondernemingen vormen de motor van onze gemeenschap. Ze zorgen voor lokale werkgelegenheid, diensten voor 
mensen en dragen bij aan het sociale leven. Een sluiting van een deel van de Balense zaken zou een enorme impact hebben. Via de 
Vlaamse overheid konden de handelaars al een hinderpremie aanvragen. Die werd vanaf begin mei uitbetaald en geeft tijdelijk wat 
zuurstof.

Vele ondernemers zochten daarnaast ook naar andere mogelijkheden om inkomsten te vergaren. Velen vonden een oplossing in de 
vorm van een afhaalformule of thuislevering van goederen. Toch is dat slechts een druppel op een hete plaat. Om ervoor te zorgen 
dat er ook na de coronacrisis nog sprake is van een levendige horeca en middenstand, is het belangrijk dat consumenten zoveel  
mogelijk lokaal kopen. Onze handelaars hebben uw steun momenteel hard nodig.

De N-VA legt gemeentelijke 
steunmaatregelen op tafel
Naast de Vlaamse en federale steun moet ook het  
gemeentebestuur kijken hoe het onze inwoners kan  
helpen. Op 15 mei vond er een eerste overleg plaats tussen 
alle fracties in de gemeenteraad. Een maand later, op 15 
juni, een tweede. Daarbij werden verschillende  
mogelijkheden overlopen. 

Onze fractie heeft altijd aangedrongen op dat soort van  
overleg. Niet enkel in coronatijden, maar bij alle belangrijke 
dossiers. Dat is namelijk de taak van de gehele gemeenteraad. 
We zijn tevreden dat dit overleg heeft plaatsgevonden en  
hopen dat dat ook in de toekomst het geval zal blijven. 
 
De N-VA heeft alvast verschillende punten op tafel gelegd om 
onze inwoners, ondernemers en verenigingen zo goed  
mogelijk te ondersteunen. We hopen dat het gemeentebestuur 
daar gehoor aan geeft.

Vlaamse steun voor Balen-Olmen
Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. 
Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen za-
gen heel wat inkomsten verloren gaan. Daarom voorziet Vlaanderen 
zo’n 230.000 euro voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen 
in onze gemeente. Die extra middelen kunnen voor veel van onze 
verenigingen de redding zijn om hun voortbestaan te garanderen.

Ook de kwetsbare huishoudens worden niet vergeten.  
Balen-Olmen krijgt ongeveer 34.000 euro voor initiatieven in het 
kader van lokale armoedebestrijding en het lokale sociaal beleid. 
Daarnaast is er ook nog 36.000 euro om tijdelijk extra financiële 
ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden 
met een laag inkomen. 

Tot slot kunnen gezinnen die een inkomensdaling kenden of een 
gezinsinkomen hebben dat minder dan 2.213 euro per maand  
bedraagt rekenen op een eenmalige COVID-19-toeslag via het  
groeipakket, de vroegere kinderbijslag.
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Degelijke oplossing voor stortplaats Echelpoel nodig
In Echelpoel te Olmen bevindt zich een oude gemeentelijke huisvuilstortplaats. Uit een bodemsaneringsrapport blijkt 
dat er zware metalen en andere toxische stoffen in de grond zitten. Het gemeentebestuur koos ervoor om de plaats af te 
dekken. “Niet de juiste beslissing”, zegt ons gemeenteraadslid Ludo Lenaerts.

Gemeenteraadslid Ludo Lenaerts kent de materie zeer goed. 
Als geboren en getogen Olmenaar en expert in leefmilieu zag 
hij de situatie uit de hand lopen. “Het stort afdekken lijkt wel 
mogelijk, maar de zij- en onderkant vrijwaren van uitspoeling, 
is een pak moeilijker. De N-VA vraagt zich dan ook af wat de 
effecten op lange termijn zijn voor de buurtbewoners en de 
omgeving? Extra maatregelen dringen zich echt op.”

Goedkoopste alternatief
Omdat de stortplaats in een waterrijk gebied in  
natuurgebied ‘Het Griesbroek’ ligt, is het zeer kwetsbaar.  
Bovendien bevindt Echelpoel zich in overstromingsgebied. 
Het wordt langs verschillende zijden omgeven door een 
waterloop. Na het bodemsaneringsrapport kwamen er drie 
voorstellen uit de bus. Die verschillen in aanpak en dus ook in 
kostprijs. Het gemeentebestuur koos voor de goedkoopste  
optie. Een degelijke argumentatie vanuit de meerderheid 
bleef, zoals wel vaker het geval is, uit.

Volgende generaties beschermen
N-VA Balen-Olmen hoopt dat de gemeente voorzorgsmaatregelen neemt. Aanvullend op de gekozen 
oplossing, stellen wij voor om de Heiloop niet verder te laten inbeuken op het stort. Die kan worden om-
geleid door het aangrenzende perceel op voldoende afstand van het voormalig stort. Als men nadien de 
oude bedding controleert op gevaarlijke stoffen, kan men nog steeds bijkomende maatregelen treffen om 
de volksgezondheid van de volgende generaties te vrijwaren. We volgen de situatie uiteraard verder op.

Ludo Lenaerts, gemeenteraadslid

Jongste bestuurslid nu ook  
actief binnen Jong N-VA
Ons jongste bestuurslid en verantwoordelijke voor de 
jongerenwerking Joyce Vansimpsen is nu ook actief 
bij de jongerenafdeling van N-VA Mol-Balen. Ze heeft 
er een plaats in het bestuur en zal mee de stem van de 
Balense jeugd vertegenwoordigen. We wensen haar en 
gans Jong NVA Mol-Balen veel succes toe.

Wil je als jongere iets kwijt over de situatie in onze  
gemeente? Of wil je je aansluiten bij onze jongeren- 
afdeling? Dan kun je altijd contact opnemen via  
joyce.vansimpsen@n-va-balen.be.

 De bodem zit vol met zware metalen en andere toxische stoffen.

Joyce Vansimpsen, verantwoordelijke jongerenwerking
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


