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N-VA-vlaaiendag: bestel uw extra grote vlaaien! (p. 2)Zuhal Demir op bezoek (p. 2)

Schepen Leo Cardinaels, °11/10/1954 - 20/09/2020

‘Onze lieve Leo’ is niet meer...

Leo Cardinaels, een van de lokale boegbeelden en gezichten van de N-VA binnen Bocholt en ver daarbuiten, is niet 
meer. Met grote verslagenheid en verdriet vernamen we het plotse nieuws dat hij het leven liet na een ongeval met zijn 
motor. De zon scheen, de bloemen bloeiden, de vogels vlogen en toen werd het plots stil... We bieden zijn familie en 
vrienden onze oprechte deelneming aan bij dit grote verlies.

We blikken met grote dankbaarheid en waardering terug op zijn inzet, engagement en vriendschap.

De ideale lijsttrekker
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was  
onze afdeling koortsachtig op zoek naar een geschikte 
lijsttrekker. We kwamen al vrij snel terecht bij Leo  
Cardinaels: een intelligente en belezen man van de  
wereld. Geboren en getogen Bocholtenaar, overal gekend 
en met een uitgebreide vrienden- en kennissenkring.  
Leo aanvaardde ons voorstel. Alleen al om zijn leeuwen-
tattoo konden we niet anders dan hem aanwerven.  
Die leeuw zou hij trouwens nog geel laten inkleuren, 
uiteraard met zwarte tong en klauwen.

Leo paste perfect in de geest van onze N-VA-afdeling: 
duidelijke standpunten, rechtlijnig, oprecht, sociaal  
bewogen en begaan met de toekomst van Bocholt.

Hij zag in zijn lijsttrekkerschap – naast zijn engagement 
voor het parochiehuis en in andere verenigingen – een 
manier om voor de Bocholtenaren iets te betekenen. Hij 
vond het ook een eer om de plaats in te nemen van zijn 
jeugdvriend Jos Driesen, die ons als voorzitter eerder al 
was ontvallen.

Waardige schepen
Na de verkiezingen traden we – mede dankzij de  
contacten en het onderhandelingstalent van Leo – toe tot  
de meerderheid, waarin hij schepen werd met een uitge-
breide portefeuille. Hij ontpopte zich snel als een waardige 
vertegenwoordiger van de N-VA en van onze kiezers.

Dat het schepencollege voortaan wat langer zou gaan 
duren, hadden we ondertussen uit onze bestuurs- 
vergaderingen onthouden: Leo had altijd een heleboel 
interessante dingen te vertellen.

Grenzeloos engagement
Leo vulde zijn politieke rol op zijn eigen manier in: af en 
toe moesten we hem wat bijsturen en hem leren ‘neen’ te 
zeggen. Want op de eerste plaats was hij mens en dan pas 
politicus: hij wou niemand kwetsen en andersom kon je 
op hem moeilijk kwaad worden. Zijn engagement kende 
geen grenzen: zijn taak als schepen slorpte hem bijna  
helemaal op en hij zat vaak lange uren in het gemeente-
huis om zijn werk gedaan te krijgen.

Daarnaast konden we altijd op Leo rekenen. Een zaal  
nodig? Een geluidsinstallatie? Spullen vervoeren?  
Affiches plakken? Leo stond altijd klaar.

Een echte vriend verliezen doet pijn. We hebben spijt, 
omdat we hem niet vroeger in ons team hebben gehaald 
en omdat we niet genoeg tijd hebben gekregen om hem 
nog beter te leren kennen.

Dank je wel Leo, het ga je goed en, 
wie weet komen we elkaar nog weleens 
tegen op je laatste grote wereldreis.
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Minister Zuhal Demir bezocht Bocholt
Op initiatief van N-VA Bocholt bezocht Zuhal Demir, Vlaams 
minister voor Justitie, Omgeving, Energie en Toerisme op 14  
september onze gemeente voor een ochtendgesprek. Afdelings-
voorzitter Erik Derkoningen: “We vinden het belangrijk om de 
politiek dicht bij de mensen te brengen. Zeker omdat onze  
gemeente wat omgeving en milieu betreft een aantal belangrijke 
dossiers op tafel heeft liggen.”

Minister Demir lichtte in grote lijnen haar beleid toe rond  
milieuwetgeving in de landbouwsector, toerisme, jacht- en wild-
beheer. Naast burgemeester en schepenen, kregen verschillende 
belanghebbenden uit de agrarische, economische en toeristische 
sector daarna de gelegenheid om met de minister van gedachten 
te wisselen. Ook voor de bezorgdheden van onze jagers was er 
een luisterend oor. “Veel vertegenwoordigers uit diverse sectoren 
vroegen om een constructief gesprek. Zuhal Demir nam ruim 
de tijd om naar hen te luisteren. Het was een meer dan geslaagde 
voormiddag”, aldus gemeenteraadslid Lode Van Mierlo. 

 Vlaams minister Zuhal Demir bezocht Bocholt op uitnodiging van 
de plaatselijke N-VA-afdeling

N-VA-vlaaiendag
Bestel hier uw extra grote vlaai(en)!

Zondag 22 november 2020 - aan huis geleverd! 

Dit jaar organiseren we om begrijpelijke redenen geen pannenkoekenfestijn, 
maar u hoeft er uw honger niet voor te laten. N-VA Bocholt organiseert  
namelijk een coronaveilige N-VA-vlaaiendag! 

Wilt u op zondag 22 november genieten van een lekkere vlaai van onze  
Bocholter bakkers? Schrijf dan snel in via onderstaand formulier of via 
bocholt@n-va.be. Wij bezorgen uw vlaai(en) aan huis.

Naam:      ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:      ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                         ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GSM-nr.:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Abrikozenvlaai extra groot ................ stuk(s) x € 12 = € ..................................

Appelvlaai extra groot ................ stuk(s) x € 12 = € ..................................

Pudding-schuimvlaai extra groot ................ stuk(s) x € 12 = € ..................................

Levering op 22/11 tussen 10 en 13 uur - Betaling bij levering


Totaal = € ..................................
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Volle vaart vooruit in Bocholt

Mooie herinneringen 

aan ‘Onze lieve Leo’...

  Onlangs keurden we de organisatie 
van een openbare verkoop van 13 
loten bouwgrond in Reppel goed. 
De loten zijn gelegen in de nieuwe 
verkaveling tussen de Reppelerweg 
en de Bergerheidestraat. Met deze 
verkoop en verdere ontwikkeling 
bieden we Reppel kansen om 
verder te groeien in de toekomst.

  In het nieuwe retributiereglement 
voor het ter beschikking stellen van 
elektriciteitskasten aan kermissen, 
verenigingen en organisatoren van 
activiteiten op het openbaar domein 
hebben we laten vastleggen dat er tot 
31 december 2025 geen prijsverho-
ging zal worden doorgevoerd. Op 
deze manier willen we onze vereni-
gingen positief stimuleren en 
tegemoetkomen.

  Handbalclub Achilles Bocholt vzw 
ontvangt van het gemeentebestuur 
een renteloze lening van 80.000 
euro. Ondanks het wegvallen  
van inkomsten als gevolg van 
COVID-19 kunnen we er nu voor 
zorgen dat de verdere werking van 
deze club niet in het gedrang komt.
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Samen maken we Limburg groenerSamen maken we Limburg groener

Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken? 
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 220 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 427 hectare 

natuurreservaat toegankelijker,

• redden we De Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en een rolmodel voor de strijd  

tegen droogte,

• krijgt het Noord-Limburgse Bosland 110.000 euro financiële steun om zich te versterken,

• wordt het Nationaal Park Hoge Kempen twee keer zo groot en komen er drie nieuwe poorten  

bij, waaronder ‘t Eilandje in Neeroeteren en Thorpark in Genk.

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Limburg ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“


