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Beste Bocholtenaar
Dank je wel voor je inspanningen tijdens de voorbije crisismaanden.  
Bijzondere dank aan het zorgpersoneel en alle mensen die het land 
draaiende hielden. De uitzonderlijke situatie is nog niet voorbij. De  
burgerzin en de veerkracht van al onze inwoners en ondernemers 
tijdens de afgelopen maanden verrasten me positief. Zo hebben we 
een mooie basis gelegd en hoeven we niet volledig van nul te her- 
beginnen wanneer het normale leven herneemt.

Om onze inwoners te ondersteunen heeft het gemeentebestuur stimu-
lerende maatregelen uitgewerkt. Meer uitleg vindt u in dit blad. Nu de 
coronamaatregelen versoepelen maar reizen naar het buitenland nog 
niet evident is, heeft u een mooie gelegenheid om onze eigen streek en 
Vlaanderen beter te leren kennen. N-VA Bocholt  
wenst u een coronavrije en mooie  
vakantieperiode.

N-VA Bocholt actief tijdens coronacrisis (p. 3)Zorgende bestuursleden vertellen over hun ervaringen (p. 2)

Coronafonds: Bocholt helpt 
Bocholt voor 400.000 euro
De coronacrisis treft onze hele Bocholter bevolking. Als  
gemeentebestuur vinden we het belangrijk om de Bocholtenaar 
een steuntje in de rug te geven.

Samen met onze coalitiepartners is er hard gewerkt aan de  
oprichting van een evenwichtig samengesteld coronafonds.  
De gemeenteraad van 28 mei keurde het fonds goed. Het bevat 
enkele duidelijke N-VA-accenten en is het resultaat van een 
goede en intense samenwerking. We reserveren 400.000 euro 
om gezinnen, ondernemers, scholen, verenigingen  
en buurten te ondersteunen.

Erik Derkoningen
Voorzitter N-VA 
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Schepen

Coronamaatregelen voor Bocholt

Gratis mondmasker 
voor elke 
Bocholtenaar 
vanaf 12 jaar.

Stimuleren van lokale 
middenstand en 
horeca via gemeente-
lijke waardebonnen.

Gratis handgels aan 
de Bocholter midden-
stand en horeca.

Gemeentelijke  
waardebon van 
10 euro voor elke 
Bocholter inwoner.

Ondersteuning van 
de horeca door 
terrasuitbreiding.

Uitstel diensten- 
belasting voor  
privé- en rechts- 
personen.

Toelage van vijf euro 
per kind voor alle 
Bocholter scholen.

Ondersteuning van 
kansarme gezinnen.

Vervroegde uitbetaling 
basissubsidies 2020, 
+ 50%, aan erkende 
Bocholter verenigingen.

Scholen ondersteu-
nen bij professionele 
leerbegeleiding van 
kansarme kinderen.

Uitstel kampeer- 
belasting en  
belasting op tweede 
verblijven.

Vrijstelling huurkosten 
gemeentelijke gebou-
wen voor Bocholter 
verenigingen.

Vrijstelling gemeentelijke 
concessies, gemeen-
telijke erfpachten en 
opstalvergoedingen.

Overbruggingskrediet 
voor Bocholter vereni-
gingen met financiële 
problemen.

Afschaffing  
marktkramersbijdrage 
voor 2020.

Een jaar uitstel voor 
renteloze leningen van 
erkende Bocholter 
verenigingen.

Impulssubsidie voor 
originele en openbare 
verenigingsactiviteiten in 
het najaar.
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“Kansarme zorgleerlingen  
krijgen de professionele leerhulp 
die ze verdienen”
De coronacrisis heeft zonder meer een enorme impact op onze kwetsbare 
gezinnen. Een van de moeilijkheden waarmee ze te kampen hebben, is het 
aanloopleren via online onderwijs en de ondersteuning daarbij door de 
ouders.

Daarom wil het gemeentebestuur ondersteuning bieden aan scholen die 
begin volgend schooljaar werk maken van een naschoolse zorgklas voor 
kansarme zorgleerlingen. Concreet houdt dat in dat de school een of meer-
dere leerkrachten aanstelt om kansarme leerlingen met een leerprobleem 
individueel of in een klein groepje naschoolse professionele leerhulp aan te 
bieden. De begeleidende leerkracht krijgt daarvoor een  
financiële vergoeding.

Onderwijs is essentieel in de aanpak van kansarmoede
“Op die manier zorgen we zo goed mogelijk voor gelijke kansen, want ook 
kansarme zorgleerlingen verdienen professionele naschoolse leerhulp. On-
derwijs is essentieel om een diploma te verwerven en de beste garantie om via 
een job uit de armoede te geraken. Ons doel is om het project verder te zetten 
en in samenwerking met Welzijnsschakel Poutrel uit te bouwen met huis-
werkbegeleiding. Zo kunnen we niet alleen onze kinderen, maar ook onze 
leerkrachten duurzaam ondersteunen”, zegt raadslid Geertje Das.

Zorgende bestuursleden vertellen over hun ervaringen
Onze penningmeester Anja Smids zorgt voor het middagtoezicht van de kleuters in basisschool De Brug. Ann Van de Weyer, 
ledenverantwoordelijke van N-VA Bocholt, ‘zorgt’ als medisch secretaresse in het Mariaziekenhuis van Overpelt. Beiden delen 
ze hun ervaringen uit de coronaperiode.

Anja Smids: “De coronacrisis heeft het dagelijkse leven helemaal 
veranderd. Het middagtoezicht van de kleuters is bij het op-
schorten van de lessen volledig weggevallen. Ik heb de kleutertjes 
erg gemist en hoop ze volgend schooljaar weer te helpen en op te 
vangen. Doordat het middagtoezicht wegviel, kreeg ik wel extra 
tijd om boodschappen te doen voor mijn oudere buurman. Daar-
naast waren mijn dagen goed gevuld met het ondersteunen bij 
het aanloopleren. De onzekerheden vind ik niet altijd eenvoudig 
om te dragen. Bovendien was het vaak niet simpel om mijn pu-
berende kinderen ‘thuis’ te houden en hen te overtuigen van de 
coronamaatregelen. Ik ben blij dat er stilaan wordt versoepeld. 
Maar het blijft belangrijk om de veiligheidsmaatregelen nauwge-
zet te volgen.”

Ann Van de Weyer: “Als medisch 
secretaresse op de dienst Ortho-
pedie was het in het begin van de 
coronacrisis alle hens aan dek. We 
moesten ineens alle patiënten met 
niet-dringende afspraken en opera-
ties annuleren. Er heerste heel wat 
onzekerheid omdat een medewer-
ker van onze afdeling ernstig ge-
troffen was door Covid-19. Geluk-
kig is er niemand anders op onze 
afdeling besmet geraakt en is onze 
collega aan de beterhand. In april 
werkten we op onze dienst beurte-
lings maar twee dagen per week. Dat was welgekomen want zo 
kon ik mijn kinderen thuis zelf opvangen en ondersteunen bij 
hun schoolwerk. In onze buurt startten we het initiatief om elke 
zondagavond thuis te genieten van een cocktail. Iedereen maakte 
beurtelings een cocktail voor de buur en bezorgde die aan huis. 
Nadien genoten we samen online van ons drankje. Die cocktail 
op zondagavond heeft ons dichter bij mekaar gebracht. Ik ben 
blij dat in het ziekenhuis alles stilaan weer normaal begint te 
functioneren, maar dan natuurlijk met mondkapje, plexiglas en 
de anderhalve meter afstand.”

 Geertje Das, raadslid
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 Onze afdelingsvoorzitter deelde wekelijks 
zijn nieuwe pasta-inspiratie via Facebook.

 Raadslid Lode Van Mierlo droeg ook zijn steentje 
bij uit respect voor de iedereen die ‘zorgt’.

Volle vaart vooruit in Bocholt
•  Ons bestuurslid Michel Boonen stelde voor om in het midden van de fietspaden belijning te voorzien om beter afstand te kunnen 

bewaren, zoals bij onze noorderburen. Het voorstel verscheen met een lezersbrief in Het Belang van Limburg. We bekijken het 
binnenkort samen met Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters.

•  Het gemeentebestuur heeft beslist om geen brandhout meer aan onze inwoners te koop aan te bieden. Zo dragen we ons steentje bij aan de 
vermindering van de CO2-uitstoot.

•  De planning en de uitvoering van de werken voor de aanleg van de Passantenhaven werden onlangs goedgekeurd.

•  Camping Goolderheide krijgt 50.000 euro steun van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir om het toerisme in Bocholt te promoten.

N-VA Bocholt actief tijdens coronacrisis

 Onze afdeling vergaderde online.

 Onze afdelingsvoorzitter Erik Derkoningen 
hijst een witte vlag in zijn tuin als dank voor 
onze helden van de zorg.
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


