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De leden van N-VA Wellen kozen op 10 maart een nieuw bestuur voor de 
lokale N-VA-afdeling. Deze enthousiaste en gemotiveerde groep mensen 
zal er de komende drie jaar alles aan doen om N-VA Wellen nog meer op 
de kaart te zetten. Ook de volgende jaren zal de N-VA dus hard blijven 
werken om onze gemeente nog mooier en beter te maken. 

Bedankt, Greet!
Graag wil ik in de eerste plaats Greet 
Schoofs bedanken. Zij heeft de afgelopen 
drie jaar onze afdeling op fantastische 
wijze geleid. Het wordt voor mij zeker 
niet gemakkelijk om haar voorzitter-
schap te evenaren. Haar toewijding en 
enthousiasme zullen hard gemist worden. 
Graag bedank ik ook onze leden voor het 
vertrouwen dat ze in mij stellen als nieuwe 
voorzitter. Het is een eer om deze leuke en 
sterke ploeg te mogen leiden. 

Word lid en zorg mee voor verandering!
Uiteraard wil ik mijn stempel drukken 
op onze afdeling. Als jonge voorzitter ga 
ik met volle moed op zoek naar nieuwe, 
enthousiaste leden. Aan hen wil de N-VA 
duidelijk maken dat politiek helemaal niet 

saai hoeft te zijn. Het is net heel belangrijk 
dat je je stem laat horen. Als jij dus iemand 
bent die het gevoel heeft dat er dingen 
kunnen verbeteren in ons mooie Wellen, 
dan horen we graag van je. Want ook 
jij kan deel uitmaken van de kracht van 
verandering in onze gemeente.

Feestmaand in Wellen
Juni was weer een echte feestmaand in 
Wellen. Ik hoop dat jullie allemaal heel 
veel plezier hebben gehad tijdens de  
Braderie en de Sint-Janskermis. 

Ten slotte wil ik graag iedereen een fijne 
zomervakantie toewensen. Geniet ervan!

Nieuwe N-VA- 
voorzitter Tekla  
Vancleynenbreugel:
“Ik luister naar 
de stem van  
elke Wellenaar”

Op 11 juli vieren we onze Vlaamse 
feestdag. Een hoogdag voor Vlaan-
deren, ook in Wellen. N-VA Wellen 
wil dat 11 juligevoel graag vasthou-
den, een hele zomer lang. 

Daarom organiseren we een leuke 
actie. Met in de hoofdrol: een leuke 
gele zonnebril. Wat moet je doen 
om zo’n zonnebril te krijgen? 
Simpel, hang op 11 juli gewoon de 
Vlaamse Leeuw uit. 

Hebben we jouw Vlaamse Leeuw 
gemist? Geen nood, stuur een foto 
van je Leeuwenvlag en je gegevens 
naar wellen@n-va.be. Zo ontvang 
je alsnog een gele zonnebril. 

Hijsen die Leeuwenvlag!

Wellen kleurt geel, 
een hele zomer lang
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Het gebouw dat de kinderopvang al sinds 1992 
gebruikt, was al enkele jaren dringend aan 
vernieuwing toe. Nu is het eindelijk zover. En het 
wachten was de moeite waard. Waar er vroeger maar 
ruimte was voor 23 kinderen in twee leeftijdsgroepen, 
is er bij De Hartendiefjes ruimte voor 26 kinderen in 
drie leefgroepen. Een uitbreiding voor de opvang van 
33 kinderen is mogelijk in de toekomst.

Afval. Het is iets waar we elke dag mee bezig zijn. En wie wil het nu niet ergens gratis deponeren? Sommigen 
bewoners van onze buurgemeenten vonden daarom al snel de weg naar het containerpark van Wellen.  
Hier kan je namelijk een groot deel van je huishoudelijk afval gratis kwijt. Gelukkig nam het 
gemeentebestuur nu maatregelen.

Bij de Wellense gemeenteraden van 
de voorbije maanden springt één 
ding meteen in het oog: het lage 
aantal agendapunten. In februari 
en mei waren dat er slechts zeven. 
Met twaalf agendapunten was de 
maand april zowaar een uitschieter! 
Om een vergelijking te maken met 
buurgemeente Kortessem: daar 
worden er per raad minstens twintig 
agendapunten behandeld.

Het merendeel van de agendapunten in 
Wellen is bovendien politiek niet relevant. 
Het gaat vooral over ‘kennisnames’, de 
aanstelling van afgevaardigden op een 
vergadering of de goedkeuring van het 

verslag van de vorige gemeenteraad. 
Op gemiddeld een half uur worden alle 
punten afgehaspeld (en kan vervolgens 
het weekend beginnen).

Te magere agenda? Verplaats de 
gemeenteraad!
En dan te bedenken dat u het bent, de 
Wellense belastingbetaler, die opdraait 
voor de kosten van deze minimalistische 
gemeenteraden. N-VA Wellen vindt 
het daarom helemaal niet kunnen dat 
de meerderheid de zitpenningen voor 
gemeenteraadsleden verhoogde in 2015. 
De stijging bedraagt 54 euro, oftewel  
50 procent!

N-VA Wellen stelt daarom voor de 
gemeenteraad voortaan te verplaatsen als 
de agenda te mager is. Of op zijn minst 
om de zitpenningen in zo’n geval terug te 
schenken aan de gemeenschap. 

Gelukkig maakt N-VA-minister Homans 
intussen werk van de dringende en 
nodige samensmelting van gemeente en 
het OCMW. Daardoor zal ook in Wellen 
de gemeenteraad in 2019 tegelijkertijd 
ook de OCMW-raad worden. Geen 
moment te vroeg.

De Hartendiefjes
Vernieuwd kinderdagverblijf gaat van start

Slagboom met kaartlezer moet ‘afvaltoerisme’ voorkomen

Indeling in drie leeftijdsgroepen
De drie leeftijdsgroepen zijn respectievelijk de baby’s, de 
kruipers en de peuters. Zij kunnen nu in ideale omstandigheden 
de wereld ontdekken, naargelang hun leeftijd. In het hoogst 
mogelijke comfort en met de laatste technische snufjes die er 
voorhanden zijn.

Vanuit de inkomhal neemt een geïntegreerd kunstwerk je aan 
de hand van verschillende kleuren mee naar elke groep. Dit 
kleurenspel loopt via de vloer, over de wanden en het plafond 
door naar buiten, waar drie afzonderlijke palen het eindpunt 
van het parcours vormen. Dit is de rode draad door het gebouw. 
Absoluut een meerwaarde als aanvulling op het voorts volledig 
‘cleane’ witte interieur van het gebouw.

Neem binnenkort zelf een kijkje in het gebouw
De verhuis gebeurde in het verlengde weekend van 5 tot 8 mei. 
We geven graag een bijzondere pluim aan al het OCMW- en 

gemeentepersoneel dat tijdens deze vrije dagen hard heeft 
doorgewerkt. De officiële opening was begin juni. Tijdens de 
Braderie kon je al een bezoekje brengen aan het gebouw.

De oorspronkelijke plannen voor de vernieuwing van de 
kinderopvang dateren al van 2011. De werken zouden een 
tweetal jaar duren, was toen de inschatting. Maar door 
een aantal onaangename verrassingen (onder andere de 
verkeerde plaatsing van beton in een eerdere verbouwing) en 
de verstrengde normen van Kind en Gezin in de loop van de 
werken duurde de oplevering bijna vijf jaar.

De toegang tot het containerpark is 
voortaan enkel toegankelijk voor de 
Wellenaren. Er is nu een slagboom met 
een e-ID-kaartlezer. Dat moet ervoor 
zorgen dat het ‘afvaltoerisme’ tot nul 
herleid wordt. De totale kost van het 
containerpark zal hierdoor ook dalen in 
de toekomst.

De N-VA blijft kritisch en opbouwend 
oppositie voeren. Maar als het goed is, 
dan zeggen we het ook!

Dit is het nieuwe bestuur van N-VA Wellen

Wellense gemeenteraad moet meer 
spijkers met koppen slaan

  Joeri Philtjens - Anita Neven - Tekla Vancleynenbreugel - Gerry Briers - Jenny Boes - Guy Martens

Lid worden van N-VA Wellen? Het kan!
Wil je N-VA Wellen steunen door de afdeling verder uit te  bouwen? Dan is een N-VA- 
lidmaatschap het ideale middel. Het eerste lid van het gezin betaalt 12,5 euro. Bijkomende 
leden binnen een gezin betalen 2,5 euro. Ben je jonger dan 30 jaar, dan is je bijdrage slechts  
5 euro. Je wordt eenvoudig lid door het juiste bedrag te storten op rekeningnummer  
BE43 6528 1574 2501 van N-VA Wellen.

Wil je een stap verder gaan in je engagement en actief meedoen met N-VA Wellen? Dan neem je 
best contact op met één van onze bestuursleden. Zij staan je graag te woord voor meer uitleg en 
verwelkomen je graag. Hun contactgegevens vind je op www.n-va.be/wellen.



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:     /     /


