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BALEN-OLMEN
V.U.: TOM VRANCKX, SOEF 141, 2490 BALEN

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Beste inwoner

Bijna een jaar geleden kozen 
de N-VA-leden in Balen-Olmen 
een nieuw afdelingsbestuur. 
De vernieuwde ploeg schoot 
uit de startblokken en zorgde 
voor heel wat dynamiek. Ook 
de nieuw verkozen gemeente-
raadsleden hebben hun eerste 
jaar achter de rug.

Vanuit de oppositie kijken ze 
met een kritische blik naar de 
beleidsvoorstellen en leggen ze 
onze bedenkingen en voorstellen 
op tafel. Ze blijven aandringen 
op een betere samenwerking 
over de partijgrenzen heen. 
Dat komt onze inwoners alleen 
maar ten goede. Onze fractie 
en afdeling zullen de komende 
jaren keihard blijven werken en 
een luisterend oor bieden voor 
de bekommernissen van onze 
inwoners. 

Graag wens ik u namens het 
voltallige afdelingsbestuur 
een vrolijk kerstfeest en een 
gelukkig nieuwjaar!

Tom Vranckx
Afdelingsvoorzitter

N-VA bindt strijd aan met 
zwerfvuil en sluikstortafval 
N-VA-voorstel: zet mobiele camera in
Tijdens de gemeenteraad kaartte gemeenteraadslid Rony Vaes de zwerfvuil- en sluikstort-
problematiek nogmaals aan. De pakkans moet verhogen en overtreders moeten strenger 
gestraft worden. Hij stelde voor om een mobiele camera in te zetten in de strijd tegen 
zwerfvuil en sluikstortafval. Het gemeentebestuur gaf aan dat de camera te groot is 
om ergens verdekt op te stellen, waardoor ze nu ongebruikt naast het gemeentehuis 
staat. N-VA Balen-Olmen stelt voor om de camera toch in te zetten, bijvoorbeeld op de 
parking van de Keiheuvel. Al is het maar om een afradend en sensibiliserend effect te 
creëren. 

Tweede camera op komst
N-VA Balen-Olmen is blij dat het gemeentebestuur geld 
voorziet voor de aankoop van een tweede, kleinere mobiele 
camera. Die camera kan wel verdekt opgesteld worden en 
verhoogt dus de pakkans. 

Rony Vaes I Gemeenteraadslid

De N-VA hield zelf een zwerfvuilactie 
aan de Keiheuvel. Drie uur zwerfvuil 
ruimen, leverde een behoorlijke buit 
op: 30 kilogram restafval en 20 kilo-
gram pmd. Verontrustend veel. 

N-VA Balen-Olmen geeft 
goede voorbeeld
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Jef Convens volgt Debbie Goudriaan op als gemeenteraadslid
Wegens professionele redenen besliste Debbie Goudriaan haar mandaat als gemeenteraadslid neer te leggen. 
Jef Convens volgt Debbie op in de gemeenteraadslid. Naast zijn drukke bezigheden als zelfstandige en 
bij R.H. Sportief was Jef al een tijdje actief binnen het N-VA-afdelingsbestuur. Nu zal hij zich ook in de 
gemeenteraad kunnen inzetten. We bedanken Debbie en wensen Jef veel succes toe. 

  Jef Convens vervangt Debbie Goudriaan in de gemeenteraad.

N-VA vraagt actie tegen rattenplaag 
De laatste maanden bereiken ons steeds meer klachten van inwoners over rattenoverlast. De N-VA bond  
de kat de bel aan op de gemeenteraad. Gemeenteraadslid Ludo Lenaerts stelde voor om de rattenvanger  
efficiënter in te zetten en te focussen op de grootste probleemgebieden.

Overlast neemt toe
Ratten zorgen voor overlast en soms zelfs voor schade. De laatste maanden is de problematiek 
op sommige plaatsen in onze gemeente toegenomen. Op privéterrein kunnen inwoners de 
rattenplaag zelf te lijf gaan, op openbaar terrein is de gemeente bevoegd. De gemeentelijke 
rattenvanger komt ter plaatse en zet rattenvallen uit. 

N-VA kaart probleem aan op gemeenteraad
Gemeenteraadslid Ludo Lenaerts heeft op de gemeenteraad extra duiding en actie gevraagd. 
De activiteit van de rattenvanger moet afgestemd worden op de probleemgebieden. Daarvoor 
is een overzicht van meldingen en posities van vallen nodig. Ook is er meer overleg nodig 
met alle actoren. Tot slot moet het gemeentebestuur bekijken hoe inwoners maximaal ondersteund kunnen worden bij de bestrijding 
van rattenoverlast op privéterrein.

Rattenplaag melden?
Heeft u weet van rattenoverlast op openbaar terrein? Meld het bij de milieudienst via telefoon (014 74 40 90), 
e-mail (milieudienst@balen.be) of via het digitaal loket.

Ludo Lenaerts
Gemeenteraadslid

3 572 921 euro extra investeringsbudget voor 
Balen-Olmen dankzij Vlaams regeerakkoord
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te 
investeren in hun gemeente. Voor Balen-Olmen betekent dat concreet 3 572 921 euro. 
Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord.

Extra geld goed investeren
De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen 
over en geeft de gemeenten extra budget voor hun open ruimte. De nieuwe Vlaamse Regering wil de gemeenten meer financiële 
ademruimte geven, zodat ze de komende jaren kunnen blijven investeren. N-VA Balen-Olmen wil dat het gemeentebestuur met de 
bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in onderwijs, verkeersveiligheid, lokale economie, de aanpak van zwerfvuil- en 
sluikstortafval en de verdere uitbouw van het rioleringsnetwerk.
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Betekent verhuis doodsteek voor vrijdagmarkt?
De wekelijkse vrijdagmarkt boert al jaren achteruit. Het aantal marktbezoekers loopt elk jaar terug. 
Twee factoren spelen een belangrijke rol: mensen hebben steeds minder tijd en er is een groot alternatief 
aanbod in supermarkten en andere winkels. N-VA Balen-Olmen vindt desondanks dat de wekelijkse 
markt niet verloren mag gaan. Er zijn de afgelopen jaren kleine inspanningen gedaan om de markt 
nieuw leven in te blazen, maar jammer genoeg zonder blijvende gevolgen. 

Nieuwe boerenbelevingsmarkt concurreert met 
vrijdagmarkt
“Groot was dan ook onze verbazing toen we hoorden van 
het initiatief van het gemeentebestuur om te starten met een 
aparte boerenbelevingsmarkt”, zegt fractievoorzitter Geert 
Mangelschots. Een markt waar lokale producenten en telers 
hun waren aan de man of vrouw kunnen brengen. Die markt 
zal tegelijk met de vrijdagmarkt plaatsvinden in de lokalen 
van de Biesakker. Op die manier gaan beide markten met 
elkaar in concurrentie. 

Toekomst vrijdagmarkt in voorjaar en zomerperiode 
onzeker 
Op de gemeenteraad van oktober vroeg Geert Mangelschots 
aan het gemeentebestuur naar meer uitleg en de toekomstvisie 
voor de vrijdagmarkt. De schepen van Lokale Economie gaf 
aan dat de vrijdagmarkt niet veel meer om het lijf heeft, ondanks 
alle inspanning in het verleden. Bedoeling is om in het najaar 
en in de winterperiode de vrijdagmarkt te combineren met 
de boerenbelevingsmarkt. De marktkramen verhuizen met 
andere woorden naar de Biesakker. Hoe het verder moet 
in het voorjaar en in de zomerperiode moet nog bekeken 
worden.

Knip met centrum doodsteek voor vrijdagmarkt? 
De echte reden om de boerenbelevingsmarkt op de terreinen 
van de Biesakker te organiseren, is wellicht het feit dat het 
gemeentebestuur op die locatie in aanmerking komt voor 

Europese subsidies. De verkregen subsidies zijn echter niet 
eindeloos in tijd. Wat als de Europese steun na verloop van 
tijd wegvalt? Gaat men de nieuwe locatie en invulling behouden? 
“N-VA Balen-Olmen stelt zich grote vragen bij de keuze voor 
de Biesakker. De locatie ligt ver van het centrum en de lokale 
handelaars en horeca, en er zijn beperkte parkeervoorzie-
ningen. We vrezen dat de knip met het centrum op termijn 
de doodsteek betekent voor de vrijdagmarkt”, zegt Geert 
Mangelschots. 

N-VA-standpunt: investeer in vrijdagmarkt op  
huidige locatie 
“Naar aanleiding van onze tussenkomst in de gemeenteraad 
heeft het gemeentebestuur navraag gedaan bij de marktkramers 
en lokale telers en producenten. Wat blijkt? Er is weinig 
draagvlak en interesse voor de plannen. N-VA Balen-Olmen 
vindt het verstandiger om te investeren in het huidige 
concept op de huidige locatie. Bijvoorbeeld door een tijdelijke 
opschorting van het standgeld. Eventueel kan een concept 
zoals de boerenbelevingsmarkt aan de vrij-
dagmarkt toegevoegd worden, om meer 
bezoekers te trekken”, besluit Geert 
Mangelschots. 

Geert Mangelschots
Fractievoorzitter
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


