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Beste Wellenaren,
2016 loopt op zijn einde. Het ideale moment dus om even stil te staan 
bij de gebeurtenissen van afgelopen jaar. 

Voor N-VA Wellen was het weer een topjaar. 
Zoals steeds wierpen we een kritische blik 
op de gevestigde waarden in ons dorp en 
kaartten we de problemen aan die ons nauw 
aan het hart liggen. Daarenboven hebben we 
als een sterk team en samen met onze trouwe 
leden een aantal leuke activiteiten kunnen 
organiseren. Bedankt dat u daarbij vaak  
aanwezig was!

N-VA levert goed werk in Wellen én 
Vlaanderen

Buiten de toorn van slecht geluimde 
weergoden is Wellen gelukkig gespaard 
gebleven van onheil, maar het is  
belangrijk toch ook verder dan de eigen 
kerktoren te kijken. 2016 was namelijk 
een jaar waarin we meermaals zijn 
opgeschrikt door verschrikkelijke  
gruweldaden. Discussies over  
vluchtelingen, migratie en terrorisme 
laaiden hoog op. Allemaal thema’s waar 
de N-VA een duidelijke mening over 
heeft. Onze volksvertegenwoordigers, 
staatssecretarissen en ministers leveren 
bovendien goed en sterk werk.

Naar een succesvol 2017!

N-VA Wellen ijvert voor een veilige en 
gezonde samenleving. We kijken dan 
ook uit naar 2017 met veel positivisme 

en goede moed. Samen zullen we werken 
aan een Wellen waarin onze kinderen 
onbezorgd kunnen opgroeien. 

Namens de voltallige N-VA-groep wens 
ik jullie prettige feestdagen en een heel 
gelukkig Nieuwjaar!

Geslaagde kaas- en 
bieravond

Op zaterdag 24 september  
vond de jaarlijkse thema-avond 
van N-VA Wellen plaats in zaal  
De Meersche. Dit jaar  
organiseerden we opnieuw  
een gezellige avond vol kaas  
en bier. 

Vijf verschillende Limburgse 
streekbieren stonden op het menu, 
met bij elk biertje een aangepaste 
kaas. Op deze manier maakte de 
N-VA een aantal kazen en bieren 
wat bekender bij het grote publiek.

Het afdelingsbestuur van N-VA 
Wellen wil alle medewerkers en 
sympathisanten bedanken voor 
hun hulp en talrijke opkomst. Het 
was een overdonderend succes. 
Hopelijk kunnen we u volgend jaar 
(opnieuw) verwelkomen op deze 
N-VA-activiteit. 

We moeten dan wel noodgedwon-
gen afwijken van onze traditionele 
datum van de vierde zaterdag in 
september. Waarom leest u op 
pagina 2. Reserveer daarom alvast 
vrijdag 22 september 2017.

Tot dan! 

Ook in 2017 wil de N-VA  
werken aan een Wellen  
waarin onze kinderen  
onbezorgd kunnen opgroeien. 
Tekla Vancleynenbreugel,  
voorzitter N-VA Wellen

N-VA Wellen 
wenst u een 
schitterend 
2017!
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‘Dringende communicatie’ kan beter
Het is N-VA Wellen al meermaals opgevallen dat er iets grondig schort 
aan de manier waarop de gemeente met de Wellenaren communiceert. Bij 
dringende en precaire zaken – zoals de verschrikkelijke storm van 23 juni 
2016 – of als er wijzigingen gebeuren in bepaalde wegwerkzaamheden, 
wordt er maar via één kanaal info verspreid: het Facebookprofiel van de 
burgemeester. 

Moet een burgemeester dicht bij haar bevolking staan? Absoluut! 
Directe communicatie met de burger is hiervan een essentieel 
onderdeel, waarvoor dus proficiat! Maar we moeten ook de 
vraag durven stellen of het wel gezond is dat alle dringende com-
municatie wéér via één en dezelfde persoon gaat.

Modernere infoverspreiding: een noodzaak
Vandaag gaan verschillende steden en gemeenten al op een véél 
modernere manier om met infoverspreiding. In de eerste fase 
wordt alle gemeentelijke communicatie, waaronder  
dringende zaken, verspreid via de officiële infokanalen die  
de gemeentelijke administratie of communicatiedienst beheert, 
zoals Facebook, Twitter en de website. En dit zowel in de week, 
als in het weekend.

In de tweede fase kan iedereen dit vervolgens delen op zijn of 
haar manier. De burgemeester op haar privéprofiel bijvoorbeeld. 
Dat is een voorbeeld van echt teamwork tussen administratie, 
burgers en gemeentebestuur. En dat is ook noodzakelijk in 
Wellen.

Profileringsdrang houdt aan
Ondanks alle goede bedoelingen kunnen we ons moeilijk van de 
indruk ontdoen dat de burgemeester weinig onderscheid maakt 
tussen communicatie en profileringsdrang. Ook de degradatie 
van de ‘Wellense Babbels’ naar ‘Els onderweg’, waarbij er slechts 
één persoon centraal staat, is hier een mooi voorbeeld van. 

Zoals zo vaak staat  
coalitiepartner 
CD&V er weer bij 
voor spek en bonen. 
Zelfs de schepenen 
van de partij van de 
burgemeester spelen 
geen rol in haar ‘one 
woman show’. Jammer 
genoeg ook nu weer 
bij communicatie van 
dringende aard.

Joeri Philtjens
Ondervoorzitter N-VA Wellen

Activiteiten organiseren in Wellen: een moeilijke klus
Al wie een jaarlijks evenement organiseert in Wellen zal het wel al eens hebben meegemaakt: jammer  
genoeg is de reservering voor een zaal in Wellen voor meerdere jaren niet mogelijk. Als je naar de  
beschikbaarheid van een zaal vraagt, is die bijgevolg vaak al verhuurd aan een andere vereniging,  
zonder verwittigen, zonder rekening te houden met tradities.

Ondanks beloftes dat men de agenda’s van de zalen via een online-tool zou kunnen invullen 
voor meerdere jaren, merken we hier nog steeds niets van. Het blijft dus elk jaar hopen dat 
je datum nog vrij is. Bij deze willen wij het gemeentebestuur de raad geven om hier eindelijk 
eens werk van de te maken. 

N-VA-voorstel om het verenigingen makkelijker te maken

De N-VA stelt daarom voor om alle verenigingen aan te  
schrijven met hun jaarlijkse activiteiten en om daarna 
een kalender uit te werken. Door de vele verschuivin-
gen van de laatste jaren begrijpen we dat dit geen een-
voudige opdracht zal worden en dat er compromissen 
moeten gesloten worden. Het is echter dringend tijd dat 
het ‘hopen’ op een vrije zaal tot het verleden behoort en 
dat alle vrijwilligers zonder kopzorgen hun evenemen-
ten kunnen plannen.

Zorg ervoor dat alle vrijwilligers 
hun evenement zonder kopzorgen 
kunnen plannen.
Gerry Briers, penningmeester N-VA Wellen
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Wellen heeft nood aan meer dan slogans en banners alleen
Het gemeentebestuur van Wellen besteedt veel aandacht aan een goed imago. Sinds enige tijd is er een 
nieuw logo, een nieuwe slogan, hangen er banners in onze dorpskern en krijgen we driemaandelijks 
een kleurrijk tijdschrift in de bus dat ons zou moeten informeren over de gemeentelijke beslissingen  
of activiteiten. De N-VA heeft niks tegen een gemeentebestuur dat aandacht besteedt aan de vorm. 
Maar ook de inhoud is belangrijk. En daar knelt nu het schoentje. 

U heeft zich bijvoorbeeld ongetwijfeld ook al gestoord aan 
de politiereglementen die geregeld in de bus belanden. Bij 
evenementen zoals carnavalsoptochten, kermissen, Cool 
Down of andere party’s krijg je steevast een reglement 
van enkele bladzijden in je bus over de straten die 
worden afgesloten. Deze reglementen zijn altijd in een 
ambtelijk taalgebruik opgesteld en bevatten doorgaans een 
onontwarbaar kluwen aan straatnamen en data. 

De N-VA stelt voor om voortaan een heldere brief naar 
de burgers te sturen met een overzichtelijk kaartje. Zo 
weet u meteen waarover het gaat . Heldere communicatie 
stopt immers niet bij slogans en banners. Maar daar is het 
gemeentebestuur duidelijk nog niet van overtuigd. 

Tekla Vancleynenbreugel
Voorzitter N-VA Wellen

Verkeersveilig Wellen is prioriteit voor N-VA
Een veilig verkeer, wie droomt daar niet van. Ook ons Wellens bestuur heeft er de mond van vol. Denk maar 
aan de verbeteringswerken in de gewestwegen Vloeiherkstraat en  Zonneveldweg. Met de gemeentelijke  
wegen is het helaas anders gesteld. 
Met de veegmachine maandelijks 
de zijkanten van de wegen proper 
maken: verder gaat dit gemeente- 
bestuur niet. Suggestiestroken 
voor fietsers worden niet onder-
houden en gaten en scheuren 
in deze stroken zijn schering en 
inslag. De rijbanen zelf vertonen 
scheuren en afgebrokkeld beton. 

Slecht onderhouden verkeers-
borden zorgen voor onveiligheid

Met de verkeersborden is het zo 
mogelijk nog slechter gesteld. 
Borden die niet meer herkenbaar 
zijn, palen met louter een onder-
bord maar zonder het bijhorend 
verkeersbord: ze zijn niet op de 
vingers van één hand te tellen. Als 
bestuurder weet je soms niet wat je 
moet doen of niet mag doen. 

Het wordt tijd dat ons gemeente- 
bestuur eens wat verder kijkt dan de 
twee bovenvermelde gewestwegen. Een veilig verkeer krijg je niet alleen  
door een verbeterde infrastructuur maar ook door een goede verkeerssignalisatie.

Guy Martens
Secretaris N-VA Wellen

  De verkeersborden in Wellen kunnen wel een  
opknapbeurt gebruiken.
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€€€
€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*
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na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


