
V.U.: TEKLA VANCLEYNENBREUGEL, BAMPSTRAAT 5 3830 WELLEN

WELLEN NIEUW-WELLENS 
MAGAZINE

  wellen@n-va.be I  www.n-va.be/wellen I jaargang 2018 I nr. 2 I juni

Veilig thuis in een welvarend Wellen

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 

Gerry Briers trekt N-VA-lijst
Beste Wellenaar

Op zondag 14 oktober trekken we met z’n allen weer 
naar de stembus. Dit worden opnieuw zeer belangrijke 
gemeenteraadsverkiezingen. U mag beslissen wie de 
komende zes jaar Wellen bestuurt en wie uw belasting-
geld beheert. 

Het afdelingsbestuur van N-VA Wellen besliste unaniem om mij 
als lijsttrekker aan te duiden. Als geboren en getogen Wellenaar 
neem ik deze uitdaging met de nodige trots aan om van Wellen 
een betere plek te maken. 

Samen met de andere bestuursleden wordt volop gewerkt aan 
een verkiezingslijst met stuk voor stuk uitstekende kandidaten. 
Van daaruit willen we een programma op maat van de Wel-
lenaar maken. Een programma waarin meer aandacht wordt 
besteed aan het algemeen belang.

Hierbij denken wij vooral aan investeringen in de eigen gemeen-
telijke gebouwen, zodat deze opnieuw voldoen aan de huidige 
energienormen. Op deze manier voorkomen we grotere kosten 
op lange termijn. Nu niet investeren, betekent de rekening door-
sturen naar onze kinderen en de volgende generaties. Verant-
woordelijkheidszin is hier meer dan op zijn plaats. 
 
We zijn natuurlijk blij met de lopende realisaties van de  
Vloeiherkstraat en de Zonneveldweg. Iedereen weet hoe lang en 
hard de vorige gemeentebesturen hieraan gewerkt hebben. We 
mogen nu echter niet stilvallen! Er moet dringend werk gemaakt 
worden van de verkeersveiligheid van de andere belangrijke 

(invals)wegen van Wellen. Nu niets doen, betekent opnieuw 
jarenlange stilstand.

Tot zover een tipje van de sluier van het verkiezingsprogramma 
waaraan N-VA Wellen volop aan het werken is. Heeft u dit aan 
het denken gezet? Laat uw ideeën zeker aan ons weten. Mis-
schien heeft u nog meer ambitie en wilt u samen met ons naar de 
Wellense kiezer gaan? Op bladzijde drie van dit huis-aan-huis-
blad kan u onze contactgegevens vinden.

Verder wenst N-VA Wellen iedereen een deugddoende vakantie en 
prachtige zomerdagen! Op naar een veilige thuis in een welvarend 
Wellen.

Wie is Gerry?
“Als bedrijfsleider van V&B Dakwerken ben ik ervan overtuigd dat ik mijn opgedane ervaringen met personeel, klanten en le-
veranciers kan gebruiken om Wellen op een uitstekende en goede manier te besturen. Ook het verenigingsleven is voor mij geen 
onbekend terrein. Als rangschikker en secretaris van de duivenmaatschappij Eendracht Wellen en als actief lid en verslaggever 
van de ouderraad van VBS De Bron kom ik steeds mijn aangegane engagementen met plezier na. Mijn twee grootste oogappels 
blijven natuurlijk mijn echtgenote Stephanie en mijn dochter Niene”, stelt lijsttrekker Gerry Briers zichzelf kort voor. 

De N-VA heeft een            voor Wellen.
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N-VA gaat opnieuw voor een proper Wellen
N-VA Wellen nam ook dit jaar opnieuw deel aan de jaarlijkse zwerfvuilactie Straat.net. Onze bestuursleden 
en vrijwilligers maakten letterlijk en figuurlijk de handen vuil door in de Wellense straten zwerfvuil op te 
ruimen. Ongelooflijk wat je allemaal tegen komt: peuken, flessen, blikken, plastic, glas … 

Net als vorig jaar troffen we het meeste zwerfvuil aan 
rond de kerk en de fontein. Spijtig dat sommige  
mensen geen moeite doen om het afval te deponeren  
in een van vele vuilnisbakken die er geplaatst zijn.  
Als iedereen ‘zijn afval in het bakje doet’ of gewoon 
mee naar huis neemt, houden we ons mooie Wellen 
netjes en proper. Iedereen heeft hier baat bij.

Guy Martens 
Afdelingssecretaris

Wellens klimaatbeleid: nog veel werk aan de winkel
Op dinsdag 13 maart heeft Wellen, samen met 40 andere Limburgse gemeenten, het nieuwe Burgemees-
tersconvenant voor Klimaat en Energie ondertekend. Hiermee engageert onze gemeente zich om  
de CO2-uitstoot met 40 procent te reduceren tegen 2030. Uiteraard een goede zaak. Maar in 2011  
ondertekende Wellen al het vorige Burgemeestersconvenant voor Energie met als doel een vermindering 
van de uitstoot met minimum 20 procent tegen 2020. 

CO2-uitstoot daalt niet, maar stijgt 
N-VA Wellen is bijzonder teleurgesteld 
te moeten vaststellen dat het huidi-
ge resultaat geen daling is, maar een 
stijging van maar liefst 3,6 procent in 
CO2-uitstoot. Wellen is hiermee een van 
de slechtste leerlingen van de Limburgse 
klas. Een blaam voor de huidige meer-
derheid (Sp.a-ROB/CD&V).

Geen woorden, maar daden
Het aangaan van zulke engagementen 
is in Wellen al te vaak een fijn foto- en 
kribbelmoment met het nodige gepost 
op sociale media. Na alle plechtigheden 
worden de doelstellingen uit het oog 
verloren en belanden de aangegane 
engagementen in de frigo.

Als een lokaal bestuur zich engageert 
voor een beter klimaat dan moet hier-
aan gedacht worden bij vrijwel elke be-
slissing die genomen wordt. Wat zijn de 
gevolgen voor de omgeving? Verdwijnt 

er groen? Hoe kunnen we meer groene 
plekjes creëren bij een project? Hoe kun-
nen we gelijktijdig ons energieverbruik 
verminderen?

Zelf het goede voorbeeld geven
In de eerste plaats is het belangrijk 
dat Wellen haar eigen gemeentelijke 
gebouwen energiezuiniger maakt. Want 
de goedkoopste energie, is de energie 
die niet gebruikt wordt. Moeten wij het 
bijvoorbeeld normaal blijven vinden dat 
de verwarming van het ontmoetings-
centrum dag en nacht aanstaat, zelfs als 
er niemand aanwezig is?
 
N-VA Wellen wil dat er op een planma-
tige manier, versneld en doorgedreven 
geïnvesteerd wordt in isolatie, relight-
ning, HVAC (heating, ventilation, 
airconditioning) en hernieuwbare-ener-
gie-installaties. Op lange termijn profi-
teert iedereen hiervan, zowel het klimaat 
als de gemeentelijke portemonnee. 

Zo’n aanpak motiveert ook andere Wel-
lenaren om zelf energie te besparen en 
draagt bij aan de lokale klimaatambitie. 
Wellen moet haar rol als  voorbeeld-
functie dringend meer serieus nemen. 
Er is duidelijk nog veel werk aan de 
winkel!

Joeri Philtjens
Afdelings- 

ondervoorzitter

Valentijnsactie groot succes
Op zaterdag 10 februari organiseerde N-VA Wellen naar jaarlijkse traditie 
haar valentijnsactie ‘Een hart voor Wellen’. Elk jaar opnieuw is dat een  
gezellige bijeenkomst van leden en sympathisanten waarbij er wordt genoten 
van lekkere chocolade en een borrel. Dit jaar was echter extra speciaal:  
de eerste 115 bezoekers van onze stand kregen een gratis rol vuilzakken. 
Waar kwamen deze vandaan?

De Wellense gemeenteraad besliste in 2014 om de zitpenningen voor de raadsleden te  
verhogen van 111,75 euro naar 165 euro, een stijging van bijna 50 procent. N-VA Wellen 
vond deze beslissing onbegrijpelijk: in tijden van besparingen moet iedereen zijn steentje 
bijdragen, ook en vooral de raadsleden. De N-VA maakte dan ook de keuze om de extra pre-
sentiegelden van ons eigen raadslid (Gerry Briers) terug te laten vloeien naar de Wellenaar. 

Het bedrag is sinds 2014 opgelopen tot ongeveer 1 400 euro. In onze zoektocht naar wat we 
met deze mooie som kunnen doen voor Wellen, hebben we verschillende opties overwogen. 
In het voorjaar van 2014 kaartte onze afdeling de onrechtvaardigheid in samenstelling van 
de huisvuilbelasting aan. Daarin zagen we een kans om het bedrag goed te besteden. Wellen 
is een van de enige gemeenten in Limburg waar de inwoners geen gratis huisvuilzakken  
krijgen. Niet alleen voelen heel wat mensen dat in hun portemonnee, ook wordt goed 
sorteergedrag op die manier niet meer aangemoedigd, maar eerder bestraft. Daarom heeft 
N-VA Wellen voor 1 400 euro aan huisvuilzakken aangekocht. Deze zakken worden  
uitgedeeld aan de Wellenaar. In totaal gaat het om 115 rollen van 44 liter.

Onze valentijnsactie was een enorm succes! Ondanks de gietende regen, waren de  
115 rollen op amper een kwartier volledig verdeeld. Voor de inwoners die helaas te laat  
waren, stond er uiteraard naar goede gewoonte een borrel en versnaperingen klaar.  
Zo konden we allemaal samen klinken op onze mooie gemeente.

Tekla Vancleynenbreugel, afdelingsvoorzitter
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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



Wij zijn thuis in Limburg. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de winkelstraat, 
onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, zorgen voor 
mekaar. Het is goed wonen in Limburg. Hier zijn we op ons gemak. Met de N-VA blijft dat zo. 
Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Limburg.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Limburg

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


