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Gaat u samen met ons voor verandering in Wellen?
Beste Wellenaren

Het voltallige bestuur van N-VA Wellen wenst u een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2018! Wij zijn er alvast helemaal klaar 
voor. Klaar voor een sterk en positief jaar waarin we er alles aan gaan doen om u te bewijzen dat we uw stem in oktober meer dan 
waard zijn. 

Constructieve oppositie
De afgelopen jaren hebben we ons uiterste best gedaan om goed oppositiewerk te leveren. Met terechte 
opmerkingen en opbouwende voorstellen hebben we meermaals de meerderheid het vuur aan de sche-
nen gelegd. 

Samen met u voor een aangenamer Wellen
Van ons mag u dit jaar nog veel meer verwachten. Door de ontmoetingen met u op onze activiteiten, in 
verenigingen of op straat kunnen we samen met u tot nog meer voorstellen komen die het leven in ons 
mooie dorp aangenamer maken. Voorstellen die we, hopelijk vanaf eind dit jaar, ook effectief mogen 
verwezenlijken.

Wij hopen dat 2018 veel verandering mag brengen, zodat we samen met u Wellen vooruit kunnen 
helpen. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal? Een veilige thuis in een welvarend Wellen.

  Tekla Vancleynenbreugel 
Afdelingsvoorzitter

Valentijnsactie N-VA Wellen
Op zaterdag 10 februari 2018 organiseert N-VA Wellen voor de 
derde keer ‘Een Hart voor Wellen’!

  Waar? Tegenover het gemeentehuis op het gemeenteplein
  Wanneer? Zaterdag 10 februari van 10 uur tot 13 uur
  Wat? Een gratis borrel, warme chocomelk of chocolaatje bij een 

gezellige babbel
  Gratis rol huisvuilzakken: Dit jaar delen we aan de eerste 115 be-

zoekers met een bon een gratis rol huisvuilzakken van 44 liter uit.
  Meer informatie? Bekijk pagina 2 van dit huis-aan-huisblad

Gratis 1 rol huisvuilzakken van 44 liter (per gezin) bij afgifte 
van deze bon op de valentijnsactie van N-VA Wellen op  
10 februari 2018 op het gemeenteplein. 
(zolang de voorraad strekt)
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Verbod vuurwerk: goede zaak, maar…
Het Wellense gemeentebestuur besliste vorige maand dat vuurwerk afsteken met Nieuwjaar voortaan 
verboden is. Dit omwille van het algemeen dierenwelzijn. Hoewel het verbod zeer laat gecommuni-
ceerd werd, vindt N-VA Wellen het verbod een goede zaak. We vragen wel aan het gemeentebestuur 
om consequent te zijn.

Schade en paniek
Naast materiële schade aan woningen en wagens door smeulende pijlen houdt vuurwerk 
ook risico’s in voor feestvierders en veroorzaken knallen en lichtflitsen dikwijls paniek en 
stress bij huisdieren en vee, vaak met fysieke verwondingen of weglopen tot gevolg.

Lichtshow of vuurspektakel in plaats van vuurwerk op Sint-Jan Kermis
N-VA Wellen hoopt echter op een consequente houding van het gemeentebestuur  
tijdens Sint-Jan Kermis. De gemeente dient het goede voorbeeld te geven aan haar  
burgers. Om de traditie bij Sint-Jan Kermis toch verder te zetten, 
stelt N-VA Wellen voor om voortaan een lichtshow of vuurspek-
takel te houden. Ook meer dan de moeite waard!

De N-VA houdt woord: extra presentiegelden vloeien terug naar u

Gratis huisvuilzakken voor de Wellenaar 
Herinnert u zich nog dat de gemeenteraad in 2014 besliste om de zitpenningen voor de raadsleden te ver-
hogen van 111,75 euro naar 165 euro? Een stijging van bijna 50 procent in tijden van crisis en besparingen. 
N-VA Wellen vond deze beslissing onbegrijpelijk. Iedereen moest de broekriem aanhalen, ook de raadsle-
den. De N-VA maakte dan ook de keuze om de extra presentiegelden van ons eigen raadslid terug te laten 
vloeien naar de Wellenaar. We houden woord. Op onze valentijnsactie op het gemeenteplein zullen we in 
totaal 115 gratis huisvuilzakken uitdelen. 
Gemeenteraad verhoogde zitpenningen voor raadsleden
In 2014 besliste de gemeenteraad om de zitpenningen voor 
raadsleden te verhogen van 111,75 euro naar 165 euro per raads-
lid. Een stijging van bijna 50 procent in budgettair moeilijke 
tijden. N-VA Wellen snapte niet hoe men in besparingstijden 
zo’n verhoging kon verantwoorden. Daarop kozen wij ervoor 
om de extra presentiegelden van onze mandataris terug te laten 
vloeien naar de Wellenaar.

Belofte maakt schuld
N-VA Wellen houdt nu woord. Het bedrag is sinds 2014 op-
gelopen tot ongeveer 1 400 euro. In onze zoektocht 
naar wat we met deze euro’s kunnen 
doen voor Wellen, hebben we 
verschillende opties overwogen. 
In het voorjaar van 2014 kaartten 
we echter de onrechtvaardigheid in 
de samenstelling van de huisvuilbe-
lasting aan. Daarin zagen we een kans 
om het bedrag goed te besteden.

115 gratis rollen huisvuilzakken voor de Wellenaar
Door het afschaffen van de ‘inbegrepen’ huisvuilzakken in de 
huisvuilbelasting wordt goed sorteergedrag niet meer aange-
moedigd of gestimuleerd, maar eerder bestraft. De minimum-
hoeveelheid huisvuilzakken moet zelf aangekocht worden door 
de burger. 

Daarom heeft N-VA Wellen voor 1 400 euro aan huis-
vuilzakken aangekocht. Deze zullen we uitdelen 

aan u, de Wellenaar. In totaal gaat het om 115 
rollen van 44 liter. Hoe we dat gaan doen? 

Bekijk de bon op pagina 1 van dit 
huis-aan-huisblad.

  Omdat het verbod op vuurwerk 
consequent toegepast moet worden, 
stelt N-VA Wellen voor om voortaan 
een lichtshow of vuurspektakel te 
houden op Sint-Jan Kermis.

  De N-VA deelt 115 rollen huisvuilzakken 
uit aan Wellenaars.

  Joeri Philtjens 
Afdelingsondervoorzitter
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Onlinetool voor zaalreservatie

Gemiste kans om  
evenementen te spreiden
Na vijf jaar wachten is de Wellense meerderheid 
eindelijk gestart met de invoering van een 
onlinetool voor zaalreservaties. N-VA Wellen vindt 
dat een goede zaak, maar heeft toch een bedenking 
bij de manier waarop het systeem ingevoerd zal 
worden. Zoals elke organisator van een evenement 
weet, is het altijd hopen dat er zo weinig mogelijk 
overlapping is met andere evenementen.

Door de invoering van dit nieuwe systeem zullen de vereni-
gingen met voorrang op particulieren zalen voor evenementen 
in 2019 kunnen reserveren. Een goed idee, ware het niet dat er 
eigenlijk onvoldoende ruimte is om alle verenigingen hun activi-
teiten op hun voorkeurdatum te laten organiseren. 

N-VA Wellen vindt de invoering van de onlinetool een unieke 
kans om alle verenigingen hun voorkeurdatum te laten doorge-
ven. Op die manier kon men zoveel mogelijk verenigingen een 
vast stekje geven voor hun evenement in de jaarkalender, zonder 

dat er veel overlapping is met andere evenementen. Zo wordt een 
betere verdeling bekomen. En dat is goed voor iedereen. Het feit 
dat dit niet gebeurd is, beschouwt N-VA Wellen als een gemiste 
kans.

Steun onze afdeling en word lid van 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 6 54 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

Zelf een zaal reserveren?  
Surf naar www.wellen.be/nl/verhuur-van-zalen.

  Gerry Briers 
Penningmeester 



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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
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