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Zet Wellen mee op de juiste koers!
Beste Wellenaren,

Eerst en vooral hopen wij dat jullie  
genoten hebben  van een welverdiende  
en deugddoende vakantie. Ook wij 
hebben er een mooie vakantieperiode 
opzitten, maar dat betekent uiteraard 
niet dat we hebben stilgezeten. Dagelijks 
blijven wij verder werken aan onze visie 
voor een aangenaam, gezond en sterk 
Wellen. 

De N-VA wil jouw stem horen
Heb jij zelf ook een mening over waar  
we met ons dorp naartoe moeten?  
En wil je daar graag je steentje toe bijdra-
gen? Dan horen we graag van jou!  
 
We gaan namelijk alweer het laatste jaar 
in voor de volgende gemeenteraads- 
verkiezingen en het is nu meer dan ooit 
het moment om samen Wellen op de 
juiste koers te zetten.

N-VA Wellen is er voor iedereen, jong en 
iets minder jong, voor diegenen die grote 
dingen willen veranderen, maar vooral 
ook voor diegenen die vele kleine dingen 
anders zouden willen zien. Hetgeen wat 
ons allemaal verbindt, is onze liefde voor 
ons mooie dorp.

Een aangenaam, gezond en proper 
Wellen
Ons grote hart voor Wellen zette de 
N-VA er onlangs nog toe aan om de  
Wellense straten schoon te maken.  
Want niet alleen de grote politieke 
thema’s zijn van belang voor de burgers. 
Ook een aangenaam, gezond en schoon 
milieu betekent veel voor ons en onze 
kinderen. We roepen dan ook iedereen 
op om onze straten en natuur proper te 
houden. 

Graag wensen we iedereen een  
productief en positief najaar toe!

Het Dorpsplein: een waar brokkenparcours
Enkele jaren geleden besliste de meerderheid om de 
kasseien rond de kerk op het Dorpsplein opnieuw 
aan te leggen. Was dit nodig? Ja, absoluut! Of dit 
moest gebeuren met nieuwe kasseien in plaats van 
de goede oude kasseien laten we in het midden. Maar 
dat de heraanleg een kleine ramp is, staat vast voor 
N-VA Wellen.

Op verschillende plaatsen komen de voegen los, brokkelen de 
kasseien af en komen ze los te zitten. En dat amper drie jaar na de 
heraanleg. Spijtig dat dit de Wellenaar 60 000 euro kostte en het 
resultaat nog steeds hetzelfde is als in 2013.

De oppositie hekelde deze miskleun al tijdens de gemeenteraad 
van maart 2015 maar volgens de meerderheid waren de werken 
nog niet opgeleverd. We zijn nu twee jaar verder en stellen ons 
de vraag of er al een definitieve oplevering is gebeurd en of de 
aannemer in gebreke werd gesteld. Is de meerderheid misschien 
toch over één nacht ijs gegaan?

“N-VA Wellen is er voor  
iedereen die houdt van  
ons mooie dorp.”
Tekla Vancleynenbreugel,  
voorzitter N-VA Wellen

  Guy Martens 
secretaris N-VA Wellen
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N-VA gaat voor een proper Wellen
Tijdens de jaarlijkse straat.net-actie dit voorjaar 
maakte ook N-VA Wellen de handen letterlijk vuil 
door in de Wellense straten zwerfvuil op te ruimen. 
We merkten dat er jammer genoeg nog veel werk 
aan de winkel is om sommigen duidelijk te maken 
dat je afval niet zomaar overal kan dumpen.

Ongelooflijk wat je allemaal tegenkomt op straat en in de bermen: 
peuken, flessen, blikken, plastic, glas, … Het meeste zwerfvuil 
troffen we aan rond het Dorpsplein (kerk) en de fontein. 

Spijtig dat men niet de moeite neemt om het afval te deponeren in 
één van de vuilnisbakken die er geplaatst zijn. Er staan er wel- 
geteld elf. Als iedereen ‘zijn afval in het bakje doet’ houden we 
onze buurt nochtans netjes en proper.

175 000 euro voor onderhoud N754 in Wellen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verhoogt 
het investeringsbudget voor wegen naar een histo-
risch hoog niveau en dat gaan we ook in Wellen  
merken. De komende twee jaar is er 175 000 euro 
Vlaams geld vastgelegd voor het onderhoud van de 
N754 in Wellen. “Geweldig nieuws”, vindt Tekla  
Vancleynenbreugel, voorzitter van N-VA Wellen. 

“N-VA Wellen ijvert al lang voor meer investeringen in weg- 
infrastructuur”, zegt Tekla. “Snelle en comfortabele verbindingen 
maakt het fietsen op deze wegen aantrekkelijker. Maar deze investe-
ringen verhogen ook de algemene verkeersveiligheid in  
onze gemeente. N-VA Wellen kaartte dit ook al aan bij minister 
Weyts.” 

Het Vlaamse geld is bedoeld voor gewestwegen op het grondgebied 
van Wellen. De N754 in Wellen omvat de volgende straten: Russelt, 
Veerstraat, Dorpssstraat, Notelarestraat en Steenweg Borgloon.
 

“Hier zaten veel automobilisten en fietsers in Wellen al lang op te 
wachten”, besluit Tekla Vancleynenbreugel tevreden. “We plukken 
dus ook lokaal de vruchten van het Vlaamse investeringsbeleid.”

Tekla Vancleynenbreugel
voorzitter van N-VA Wellen

Geslaagde thema-avond
Op vrijdag 22 september 2017 vond de jaarlijkse thema-avond van 
N-VA Wellen plaats in zaal De Meersche. Dit jaar stond alles in het 
teken van Pasta.

Het afdelingsbestuur van N-VA Wellen wil alle medewerkers en sym-
pathisanten bedanken voor hun hulp en talrijke opkomst. Dankzij 
hen werd de avond een succes. Hopelijk kunnen we u volgend jaar 
(opnieuw) verwelkomen op een andere N-VA-activiteit in Wellen. 

Tot dan!

  Gerry Briers 
Penningmeester N-VA Wellen
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N-VA Wellen positief over plan aanpak bescherming  
hoogstamboomgaarden
Instanties en verenigingen die al jarenlang voor het 
behoud van hoogstamboomgaarden ijveren, krijgen 
volop de steun van Vlaams minister-president Geert 
Bourgeois. Hij zal dit onroerend erfgoed beschermen 
in de vorm van een richtplan dat moet uitmonden in 
een breed gedragen visie en bijbehorend actie- 
programma.
Door de verschrikkelijke storm in 2016 zijn heel wat hoogstam-
boomgaarden in Wellen vernietigd. Eén van de mooiste boomgaar-
den, op de hoek van de Nutstraat en de Steenweg op Vrolingen, 
werd voor een groot deel vernield. Het typisch Haspengouwse beeld 
voor wie naar Vrolingen reed, verdween hiermee in een rukwind.  

En hoogstambomen hadden het al niet makkelijk. Van het  
oorspronkelijke arsenaal hoogstamboomgaarden in Haspengouw is 
maar een fractie meer over. Ze werden omgehakt vanwege ziektes of 
omdat ze niet meer rendabel bleken te zijn.

Aantrekkelijke meerwaarde voor Haspengouws landschap
Des te minder er zijn, des te meer de waarde ervan bij iedereen 
doordringt. Voor de professionele fruitteelt zijn hoogstambomen 
van weinig betekenis meer, maar het blijven waardevolle land-

schapselementen met een enorme natuurwaarde voor mens en dier. 
Door hun aantrekkelijkheid voor dagjestoeristen hebben ze ook een 
economische waarde. Hoogstamboomgaarden leveren bijgevolg een 
absolute meerwaarde voor Wellen. 

N-VA Wellen is dan ook zeer tevreden dat de gemeente Wellen 
de intentieverklaring van het richtplan voor de bescherming van 
hoogstamboomgaarden mee heeft ondertekend. Een stap in de 
goede richting!

  Joeri Philtjens 
Ondervoorzitter N-VA Wellen

Steun onze afdeling en word lid via N-VA Wellen 
Wil je ook deel uitmaken van de grote N-VA-familie? Word dan lid via de lokale afdeling. Contacteer ons via wellen@n-va.be of spreek onze 
bestuursleden aan. Hoofdleden betalen 12,50 euro per jaar, bijleden 2,50 euro. Ben je jonger dan 30 jaar? Dan betaal je 5 euro. Het juiste 
bedrag stort je op rekeningnummer BE43 6528 1574 2501 van N-VA Wellen.

12 5 64 3

Heeft u vragen of opmerkingen?

Contacteer N-VA Wellen!
1   

Tekla  
Vancleynenbreugel
voorzitter N-VA Wellen

Bampstraat 5
0479 20 36 74 

tekla.vancleynenbreugel 
@n-va.be

2   
Joeri Philtjens
ondervoorzitter  

N-VA Wellen
Bloemenstraat 27

0494 91 68 88 
joeri.philtjens@n-va.be

 3   
Guy Martens

secretaris  
N-VA Wellen

Bampstraat 17 B
0475 97 77 61 

guy.martens@n-va.be

4   
Gerry Briers

OCMW-raadslid en 
penningmeester  

N-VA Wellen
Russelt 9

0479 11 77 79 
gerry.briers@n-va.be

5   
Jenny Boes

bestuurslid  
N-VA Wellen

Vinkenlaan 14
0478 57 67 43

6   
Anita Neven

bestuurslid  
N-VA Wellen

Vogeleinde 47 A
0497 28 80 79



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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