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Zaterdag 13 februari 2016
Van 9 tot 12 uur
Kerkplein Wellen

N-VA heeft een warm hart voor Wellen.
Drink daarom op 13 februari met 
ons een drupje ter gelegenheid van 
Valentijn.

N-VA Wellen doet een warme oproep 
aan alle leden om alvast 10 maart 
2016 om 19.30 uur te markeren in 
de agenda. Die dag kan u namelijk 
uw stem uitbrengen tijdens de N-VA-
bestuursverkiezingen. Een officiële 
uitnodiging volgt nog per brief.

Elk einde kent een nieuw begin
Beste Wellenaren,

Het einde van 2015 
draagt de kiem van 
het nieuwe jaar 2016 
in zich. Een nieuw jaar 
waarin onze samenle-
ving voor gigantische 
uitdagingen komt te 
staan. Uitdagingen die 
ons aan het denken 
zetten over onze ver-
worven rechten en hoe 
deze rechten te blijven 
garanderen.

Wij zijn verontwaardigd over hoe 
bepaalde groepen hun haat tot uiting 
brengen ten aanzien van andere 
levenswijzen. Laat ons echter niet 
hetzelfde doen. Heb een eigen mening 
over het leven van jezelf en ja, zelfs 
over het leven van anderen. 

Ga desnoods niet akkoord met de  
visie van je buur, maar tracht te  
begrijpen. Wees geen moraal- 
ridder die dè waarheid in pacht heeft, 
maar wees tolerant en begripvol.  
Kijk niet alleen naar politici waarvan 
wij verwachten dat ze onze samen-
leving leefbaar en veilig houden, maar 
kijk naar wat elk van ons kan doen 
om van de eigen gemeenschap een 
fijne gemeenschap te maken.

N-VA WELLEN VERNIEUWT
Ook onze lokale N-VA-afdeling 
neemt in 2016 een nieuwe start.  
In maart vragen wij immers aan onze 

leden om deel te nemen aan de  
verkiezing van een nieuw Wellens  
N-VA-bestuur.

Drie jaar heb ik met volle overtuiging 
en met veel enthousiasme de rol van 
voorzitter opgenomen. Maar ook hier 
komt een einde aan. De tijd is voor  
mij aangebroken om de fakkel door  
te geven. Aan wie? Daar zullen de  
bestuursverkiezingen van 10 maart 
over beslissen.

Rest mij enkel nog om u uit naam van 
het voltallige huidige bestuur een 
vreugdevol, veilig en gezond 2016 toe 
te wensen.

VALENTIJNSDRINK

OPROEP AAN DE LEDEN

WELLEN Nieuw-Wellens Magazine

www.n-va.be/wellen
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Kijk naar wat elk van ons 
kan doen om van de eigen 
gemeenschap een fijne 
gemeenschap te maken. 

Greet Schoofs, voorzitter N-VA Wellen

5300 ex. 



De gemeente Wellen heeft onlangs het kerkhof 
opgeruimd. Mooi initiatief, ware het niet dat het 
gemeentebesuur dan maar besloten heeft om al 
het daarbij behorende afval te dumpen op domein 
Maupertuus.

Een hele berg verwelkte chrysanten ontsierde 
begin december de parking voor ons gemeentelijk 
zwembad. Bovendien was er ook een hele berg 
grond en stenen gedumpt van andere werken, elders 
in het dorp. Vraagt u zich misschien af wat er met 
de steen van de fontein in het centrum is gebeurd? 
Wel, die werd ook gedropt achter het zwembad. 

GEMEENTE LEEFT EIGEN REGELS NIET NA
Domein Maupertuus is een recreatiegebied 
en daar mag je uiteraard niet op storten. Het 
gemeentebestuur heeft dus een illegale stortplaats 
gecreëerd op haar grondgebied. Wellen is daarmee 
zelf in strijd met haar eigen politiereglement. Want 
afval storten is natuurlijk verboden. Jammer dat de 
gemeente haar eigen regels niet naleeft en nalaat 
een voorbeeldfunctie uit te oefenen.

Na klachten van verbouwereerde buurtbewoners 
besefte het gemeentebestuur dat dit echt niet 
door de beugel kon. Het zichtbare afval werd 
verwijderd. Maar de stinkende berg afval die ze 
‘verstopt’ hebben achter een dikke haag achteraan 
de parking, en die ze al jaar en dag gebruiken als 
geïmproviseerde stortplaats, is blijven liggen. 

BUURT VAN ZWEMBAD MOET OOK IN DE WINTER 
MOOI VERZORGD BLIJVEN
Tijdens de zomerperiode zijn er veel bezoekers 
aan ons zwembad en dan ligt alles er mooi en 
verzorgd bij, maar tijdens de wintermaanden zijn 
de buurtbewoners 
blijkbaar niet van 
tel. Zij die in de 
zomer al al het 
volk en de drukte 
met veel plezier 
tolereren, moeten 
er nu dus blijkbaar 
in de winter ook 
nog een stortplaats 
bijnemen.

N-VA Wellen reageert verheugd 
op het investeringsbeleid van 
Vlaams minister van Mobiliteit 
en Openbare Werken Ben 
Weyts. De meerjarenplanning 
van het Vlaams Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) 
bevat ook een belangrijke 
investering die het verkeer in 
Wellen vlotter en veiliger zal 
maken. 

Niet ondanks, maar dankzij de 
besparingen van de Vlaamse 
Regering kan Ben Weyts nu de 
nodige middelen uittrekken 
om flink te investeren in onze 
mobiliteit. N-VA Wellen is 
al lang vragende partij voor 
deze gerichte investering. Vlot 
en veilig verkeer is namelijk 
cruciaal voor de leefbaarheid en 
de economische ontwikkeling 
van onze regio. 

N-VA Wellen is altijd 
pleitbezorger geweest voor een 
gerichte aanpak van cruciale 
mobiliteitsvraagstukken, 
zoals de Vloeiherkstraat en de 
Zonneveldweg. Deze belangrijke 
lokale dossiers hebben we ook al 
vaak aangekaart bij de minister. 

Onder impuls van minister 
Weyts trekt de Vlaamse 
Regering het budget voor 
weginfrastructuur vanaf 2017 
met een derde naar omhoog. 
De Vlaamse Regering heeft 
met gerichte besparingen de 
rekeningen op orde gezet. Zo is 
er nu de nodige ruimte om in de 
komende jaren sterk en slim te 
investeren in onze wegen. Daar 
kan ook Wellen de vruchten van 
plukken. 
 

Deze investeringen maken het 
verkeer in Wellen niet alleen 
vlotter maar zeker veiliger voor 
de zwakke weggebruiker.

Enkele jaren geleden kwam 
het gemeentebestuur op de 
proppen met de ‘Wellense 
Babbels’. N-VA Wellen is 
altijd kritisch geweest over 
deze cafébabbels. Nu ja, veel 
werd er niet gebabbeld, want 
de opkomst was praktisch 
nihil. Toch jammer dat het 
gemeentepersoneel zich 
moest bezighouden met het 
organiseren van activiteiten die 
werkelijk nergens toe leiden en 
nog eens belastinggeld kosten.

Wat blijkt nu? N-VA Wellen 
krijgt gelijk, want na slechts 
enkele edities zijn de ‘Wellense 

Babbels’ al naar de achtergrond 
verdreven. In de plaats daarvan 
kregen de Wellenaren een  
heuse one-woman-show:  
‘Els onderweg’. Zelfs 
coalitiepartner CD&V speelt 
hierin geen rol meer. 

Laat ons duidelijk zijn, N-VA 
Wellen vindt het goed dat de 
burgemeester wil luisteren 
naar de bekommernissen 
van de Wellenaren, maar er 
zijn efficiëntere manieren 
beschikbaar.

VRAGENHALFUURTJE ZOU BETER 
ZIJN, MAAR WORDT AFGEBLOKT
Zo dienden onze raasleden 
al verschillende keren een 
verzoekschrift in voor een 
vragenhalfuurtje op de 
gemeenteraad. Dat zou u 
toelaten om, wanneer het u past 
en op het ogenblik dat u dit 
nodig vindt, gehoord te worden 
over uw bekommernissen. 

Sp.a-ROB, dat zo graag 
te koop loopt met meer 
participatie en betrokkenheid 

voor de Wellenaar, blijft zich 
echter verzetten tegen dit 
vragenhalfuurtje. Wil men 
soms uit angst voor de vragen 
van de burger geen inspraak? 
Wordt een open vraag op de 
gemeenteraad iets te officieel? 
Met de verhoogde zitpenningen 
voor gemeenteraadsleden, mag 
de gemeenteraad gerust een half 
uurtje langer duren. 

Voor N-VA Wellen is het 
duidelijk: uw stem moet 
gehoord worden in de 
gemeenteraad. Door het 
vragenhalfuurtje kan dit op een 
relatief eenvoudige manier in de 
praktijk omgezet worden. Um nimin cus dolorem porempo reribus volo tor 

solutaqui denis niatur, voluptas sum il eium aligent 
odi dolupicatist omnihic tempore re net et doluptatis 
ad es aciae velest que volo iur, corerrum que nonsento 
quunt optates vides resequamus maximol orionse nus 
doloreh enihit pre restia dolupti ut offictur?
Xerate erate il inctur accuptatur maximi, velenihilis 
adia di consequi blautem ilistio tes ulparum quibus 
sunt et pedi di dolendnamus exero dolupta tisque non 
evendendi dem elendus audamus.
Ribeatio magnis aciissi ncillore, cum vent estorrunt 
id que eaqui ullaut odi ipsam nis reicid enitatet qui 

tem simus inus, volupti stiisint omnimoluptae pro 
eum duntibus dolor renda sequid qui seque solupta 
spercipsam cori dolore plabore henectus, venit pliquo 
bero cullatiatur?

Gemeente Wellen maakt illegaal stort van recreatiegebied
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Mobiliteit in Wellen: vlotter en veiliger

‘Els onderweg’ degradeert ‘Wellense Babbels’

www.n-va.be/wellenwellen@n-va.be
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Leden- en organisatieverantwoordelijke
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Secretaris
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Ondervoorzitter

Het opgeruimde afval van het kerkhof werd op domein Maupertuus gedumpt.




