
Bert Schelmans: 
‘Als schepen amuseer ik me elke dag!’
Bert Schelmans, vroeger sympathie voor VU en daarna N-VA’er in hart en nieren, 
is sinds enkele maanden schepen met een hele rits bevoegdheden, waaronder 
Ruimtelijke ordening, Wonen en Kwalitatief wonen Duurzaamheid, Ontwikkelings-
samenwerking en Dierenwelzijn. 

Bij het ontstaan van N-VA Bocholt in 
2012 stond hij samen met zijn vrouw Rina 
op de verkiezingslijst.

Na het overlijden van zijn vrouw bood de 
partij hem bij de verkiezingen van 2018 
een verkiesbare plaats aan. Bert: ‘Door 
het plotse overlijden van onze schepen 
Leo Cardinaels, was onze partij niet enkel 
in diepe rouw, maar moesten we ook 
zorgen voor een opvolger. Het leek me 
boeiend mee aan het stuur te zitten om 
zo onze verkiezingsdoelstellingen mee te 
helpen realiseren. Omdat ik niet van de 
jongsten ben, wou ik eerst de kans laten 
aan andere geschikte jongere kandidaten 
binnen onze fractie. Uiteindelijk werd ik 
voorgedragen. 

Aangenaam werken
Vanaf het begin was ik onmiddellijk erg 
enthousiast: vooral de bevoegdheid ruim-
telijke ordening sprak me enorm aan. 
Bovendien is het heel aangenaam werken 
met de andere schepenen en burgemees-
ter. Ik kan zeggen dat ik me als schepen 
elke dag amuseer!

Goed omringd
Ruimtelijke ordening is vaak een com-
plexe materie. De combinatie met mijn 
andere bevoegdheden zorgt ervoor dat 

mijn schepenambt niet altijd een gemak-
kelijke opdracht is. Maar ik heb het geluk 
goed te worden omringd. 

De uitdagingen die ik met beide handen 
wil aangrijpen, zijn een nieuw en modern 
containerpark, een zo groen mogelijke 
omgeving met veilige centra in onze 
deelgemeenten en ten slotte een goede 
afwerking van het dossier rond de zand-
winning. Rekening houdend met de be-
zwaarschriften werk ik in het belang van 
onze inwoners aan een win-winverhaal 
rond sanering, vergroening, nabestem-
mingen, investeringen, CO2-neutraliteit  
en aanpak droogte, mobiliteit, natuurbe-
leving en recreatie en werkgelegenheid.

Bert Schelmans

Beste Bocholtenaar,

Met een tweede coronajaar voor de 
deur kunnen we niet anders dan elkaar 
nog eens moed inspreken om het vol te 
houden tot aan de eindmeet. Volhou-
den tot aan het moment waarop zoveel 
mogelijk mensen hun vaccin hebben 
gekregen en we elkaar weer wat vaker 
kunnen ontmoeten en spreken bij allerlei 
gelegenheden die we het afgelopen jaar 
hebben moeten missen.

We wensen ook sterkte aan al diegenen 
die een dierbare verloren hebben tijdens 
de pandemie en niet in de mogelijkheid 
waren om op een mooie manier afscheid 
te nemen, om elkaar nog eens vast te 
pakken en die intense momenten te 
delen.

En hoewel we af en toe de klok eens 
zouden willen stilzetten, blijft de trein 
voortrijden en kunnen we niet anders 
dan erop blijven zitten en onze weg 
voortzetten.

Welke weg N-VA Bocholt ondertussen 
afl egt, kan u lezen in dit nummer en op 
onze website. Neem zeker eens een kijk-
je. En aarzel ook niet om uw voorstellen, 
bezorgdheden en vragen door te spelen
aan onze mandatarissen: zij staan in het 
veld om u te vertegenwoordigen.

Erik Derkoningen
Afdelingsvoorzitter

Volg N-VA Bocholt op Facebook
facebook.com/nvabocholt
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Aanpassing omgeving gemeentehuis 
in laatste rechte lijn
De aanpassing van de omgeving van het gemeentehuis bevindt 
zich in de laatste rechte lijn. De aanpassingen zullen zorgen voor 
meer vergroening en een betere toegankelijkheid. Hierbij hielden 
we rekening met de verzuchtingen van de omwonenden, omlig-
gende handelaars en de gehandicaptenraad. 

Concreet komt dit neer op meer ’groen’, minder verharding om 
de droogte tegen te gaan en aanzienlijke meer  fietsenstallingen. We 
willen immers het gebruik van de fiets promoten. We hopen dan 
ook dat we van de Dorpsstraat in de toekomst een fietsstraat kunnen 
maken. 

We voorzien ook een minder steile toegang om zo de toeganke-
lijkheid te verbeteren. De omgeving krijgt gladde bestrating en er 
komen aan de straatkant en in de buurt van een zebrapad een paar 
brede en diepe invalideparkeerplaatsen. We werken ook aan een 
oplossing voor een vlotte verkeersdoorgang in de Pastoorsdreef.

Vooruitgang in het dossier 
containerpark
De gemeente Bocholt en de stad Bree zijn tot een 
akkoord gekomen om de plaats van een gezamenlijk 
containerpark vast te leggen. De kans is groot dat dit in 
Bocholt zal liggen. 

Momenteel zijn de bevoegde ambtenaren van de 
gemeente  Bocholt en de stad Bree in onderling 
overleg bezig om de plaats van een nieuw en modern 
containerpark voor zowel Bocholt als Bree definitief te 
bepalen. Ook zijn er al contacten geweest met Limburg.
net om te bekijken welke gronden geschikt zijn voor 
de aanleg van een containerpark. De kans is zeer groot 
dat het nieuwe containerpark in Bocholt zal komen te 
liggen. We hopen u in het najaar te informeren met meer 
concrete details.

Lees het interview 
met Geertje Das in 
ledenblad LEO van 
N-VA nationaal!

Ben je geen lid, maar wil je toch 
graag het interview lezen?

Kijk dan op de facebook-
pagina van N-VA Bocholt of 
kijk op www.n-va.be en klik 
onderaan de 
pagina bij 
‘Magazines’ 
op LEO nr. 
2 - 2021.

Volle vaart vooruit in Bocholt
  Het project ‘Professionele leerbegeleiding voor kansarme zorgleerlingen’ is een zeer groot 
succes. Zelfs in die mate dat de begeleiders amper alle aangemelde kinderen kunnen 
helpen. Hierbij doen we nog eens een oproep naar extra begeleiders. Voor meer info neem 
je best contact op met Geertje Das via geertje.das@n-va.be .

  De Brogelerweg wordt vanaf het Kerkplein tot het kruispunt met de Damburgtraat 
aangepast tot een fietsstraat. Op die manier lossen we er de onveilige situatie voor 
voetgangers en fietsers op.

  Verenigingen die hun huidige buitenverlichting vervangen door Ledverlichting worden 
door het gemeentebestuur financieel ondersteund. Zo komen we tegemoet aan het helpen 
realiseren van onze klimaatdoelstellingen. N-VA Bocholt vindt het belangrijk dat de 
ondersteuning op een evenredige manier aan de verenigingen wordt toegekend.

  Door de coronacrisis zijn al heel wat gemeenteraden online doorgegaan. Het gemeente-
bestuur maakte het mogelijk om de digitale gemeenteraden via live streaming in de 
huiskamers te brengen. Deze mogelijkheid zal ook bij het hervatten van de fysieke 
vergaderingen blijven bestaan. Op die manier wordt het volgen van een gemeenteraad nog 
meer toegankelijk gemaakt voor iedereen. 

www.n-va.be en klik 

bocholt@n-va.be
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Jean-Luc Van Haelst, een gedreven bestuurslid van N-VA Bocholt
Wie is Jean-Luc?

Ik ben Jean-Luc Van Haelst, ik woon in Kaulille en ben de trotse 
vader van een dochter en zoon. In het dagelijkse leven ben ik 
werkzaam als IT support engineer voor een IT-bedrijf in Ant-
werpen. Als overtuigd N-VA’er ben ik bij N-VA Bocholt terecht 
gekomen nadat ik in het nationaal ledenblad een uitnodiging 
had gezien om lid te worden bij de plaatselijke afdeling. Na in-
schrijving is de toenmalige ledenverantwoordelijke bij mij thuis 
geweest voor een leuk kennismakingsgesprek. De daaropvolgen-
de bestuursvergadering mocht ik mezelf komen voorstellen voor 
de hele groep. Vanaf toen begon mijn boeiend verhaal bij N-VA 
Bocholt.

Wat zijn jouw taken binnen de afdeling?

Binnen N-VA Bocholt sta ik als secretaris in voor de nodige 
administratie van alle vergaderingen en verzorg ik mee de 
communicatie met het nationale partijbureau. Daarnaast ben 
ik verantwoordelijk voor ICT-gerelateerde opdrachten zoals het 

beheer van de website, de Facebookpagina, ,... Tot slot engageer 
ik me voor het mee organiseren van evenementen.

Hoe kijk je terug op de voorbije drie jaar?

Ik vind het hele leuke functies met boeiende en leerrijke taken. 
Ook vind ik het als bestuurslid zeer interessant om op de hoogte 
te blijven van de interne partijcommunicatie op zowel gemeen-
telijk, provinciaal als nationaal niveau. Voor de coronaperiode 
ging ik daarom ook geregeld naar provinciale en nationale 
N-VA-meetings of opleidingen. Op gemeentelijk vlak tracht ik 
mijn steentje bij te dragen voor een mooier, gezonder en aange-
namer Bocholt.

Jean-Luc Van Haelst,
secretaris N-VA Bocholt

Omdat fysiek samenkomen eind januari door de 
coronacrisis niet mogelijk was, wilden we onze 
leden graag verwennen met een stoepbezoekje 
en een Vlaams presentje. Deze actie deed de 
leden en onszelf ontzettend deugd!

Leden verwennen met stoepbezoekje en lekkere ‘Vlaamsche leeuw’

Lid worden? Dat kan!
Wil jij je toekomst in Bocholt en in Vlaanderen in eigen handen nemen? 
Word gratis lid van de N-VA en ontvang een leuk welkomstpakket!

Bocholt is van jou. Jouw gemeente, jouw welvaart, jouw toekomst. Jij bepaalt 
wat ermee gebeurt. Dat is jouw recht als Bocholtenaar. Vlaanderen is van 
jou. Jouw land, jouw welvaart, jouw toekomst. Jij bepaalt wat ermee gebeurt. 
Dat is jouw recht als Vlaming.

De N-VA zal altijd op de barricaden staan om jouw stem te laten meetellen 
op lokaal en nationaal niveau.

En met hoe meer we zijn, hoe luider onze stem zal klinken. Daarvoor 
rekenen we ook op jou. Wil jij je toekomst in eigen handen nemen? Wil jij 
dat jouw stem meetelt? Geloof jij dat dat alleen kan in een autonoom en vrij 
Vlaanderen? Dan hoor jij bij de N-VA.

Je lidmaatschap levert ook iets op: een gratis abonnement op ons ledenblad 
LEO, uitnodigingen voor tal van N-VA-activiteiten, kortingen op politieke 
uitgaves en zo veel meer. En je bent volledig vrij om je lidmaatschap in vul-
len: een ‘like’ op Facebook, onze berichten te delen of je te engageren in onze 
Bocholter afdeling, ...

Word nu lid !

Niet alleen ontvang je van N-VA Bocholt een 
leuk welkomstpakket (met daarin o.a. een 
Vlaamse Leeuw), onze afdeling neemt in het 
eerste jaar ook het lidgeld voor zijn rekening.

Neem hiervoor contact op met onze 
ledenverantwoordelijke Ann Vande Weyer 
via ann.vandeweyer@n-va.be 

Ann Vande Weyer
Ledenverantwoordelijke

ann.vandeweyer@n-va.be 

www.n-va.be/bocholt

3NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Frieda Gijbels, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


