
Beste Bocholtenaar,

Graag wensen we jou en jouw naasten 
een hoopvol en gezond 2022! We laten 
alweer een vervelend coronajaar achter 
ons. Er zat weer niets anders op dan 
onze rug te rechten bij de overbelasting 
van de zorg, bij het verlies van dierbaren 
in ongewone omstandigheden, bij 
voortdurend aangepaste maatregelen 
en snel veranderende inzichten. 

Meer dan ooit is duidelijk geworden dat 
in onze samenleving rechten en plichten 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
En dat jouw individuele vrijheid stopt 
waar die van anderen in het gedrang 
komt. Hierbij nog eens een warme 
oproep om te doen wat je moet doen om 
deze pandemie in 2022 eindelijk een halt 
toe te roepen. 

Op lokaal vlak kan ons gemeentebestuur 
gelukkig snel en gepast reageren op de 
grillen van de pandemie. En in je eigen 
kleine cirkel wensen we je ten slotte 
veel steun aan elkaar, veel begrip en 
bemoedigende woorden wanneer het 
allemaal weer wat te zwaar wordt. 
Geniet maximaal van de kleine dingen, 
want die maken uiteindelijk het ver-
schil. Met onze legendarische Vlaamse 
veerkracht moet het in 2022 wel lukken. 
Er liggen immers nog andere belangrijke 
uitdagingen op ons te wachten, die ons 
allemaal aanbelangen: energie, klimaat-
verandering, transitie in de landbouw en 
industrie, enzovoort. 

Samen sterk voor een gezond, welvarend 
en vrij Vlaanderen!

Erik Derkoningen
Afdelingsvoorzitter

33 nieuwe woningen voor Lozen
In het centrum van Lozen – in het gebied dat afgebakend wordt door de Hamonter-
weg en de Rondestraat – wil het gemeentebestuur van Bocholt nieuwe woonkansen 
creëren voor jonge gezinnen. Zo kan deze kleine dorpsgemeenschap groeien. 

“De gemeente bezit op dit moment 
de gronden van de vroegere kleuter-
en meisjesschool van Lozen, zegt 
N-VA-schepen van Ruimtelijke Ordening 
Bert Schelmans. “Samen met de gronden 
van enkele private eigenaars verkrijgen 
we een totale oppervlakte van bijna 
1,3 hectare in het centrum van Lozen. 
Die gronden worden door een samen-
werkingsovereenkomst en een recht van 
opstal toegekend aan de firma Mols. Die 
legt er nutsleidingen en wegen aan en 
bouwt er nadien zo’n 33 wooneenheden 
op. Eerst gaan de oude schoolgebouwen 
tegen de vlakte.”

Instapklare nieuwbouwwoningen
De voormalige turnzaal krijgt een 
grondig onderzoek om te zien of het nog 
raadzaam en opportuun is om ze te bewa-
ren en eventueel in de nieuwe woonwijk 

te integreren. Er komen instapklare en 
moderne gezinswoningen die voldoen 
aan alle hedendaagse eisen. Binnen het 
woongebied komt er een nieuwe weg: 
Schoolplein, die de historische binding 
van de site met de vroegere basisschool 
vastlegt.

“Het woonproject ‘Rondestraat’ sleept al 
lang aan en werd al enkele keren uitge-
steld om diverse redenen. Door de 
samenwerking met de nieuwe partner 
Mols komt er nu eindelijk schot in de 
zaak. Hopelijk kunnen de eerste bewo-
ners binnen twee jaar hun nieuwe woning 
betrekken”, besluit schepen Schelmans.

Schepen Bert Schelmans toont 
waar de woningen zullen komen.
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De eerste maanden van gemeenteraadslid Anja Smids
Anja Smids legde in september de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor de N-VA. Ze volgt Lode Van Mierlo op, die 
na negen jaar de fakkel wou doorgeven aan een jongere kandidaat. N-VA Bocholt bedankt Lode van harte voor zijn 
inzet en constructieve samenwerking binnen de partij en de gemeenteraad. Anja wensen we heel veel succes in haar rol 
als gemeenteraadslid.

Anja, stel je eens voor. 

“Ik ben 40 jaar, woon in Bocholt, ben gehuwd met Peter 
Kuppens en ben de trotse moeder van een zoon en dochter. 
In het dagelijks leven ben ik huismoeder en doe ik de boek-
houding van de zaak van mijn man. Daarnaast ben ik actief 
in meerdere Bocholter verenigingen. Binnen N-VA Bocholt 
ben ik al sinds 2018 actief, waarvan bijna drie jaar als pen-
ningmeester. Als bestuurslid denk ik mee na over verbete-
ringsvoorstellen en zoek ik naar oplossingen voor problemen 
in onze gemeente. Ten slotte steek ik steeds een handje toe bij 
de organisatie van activiteiten van onze partij.”

Intussen ben je ook gemeenteraadslid? 

“Lode had in het begin van de bestuursperiode aangege-
ven dat hij geen volledige termijn zou zetelen. Hij wou een 
jongere kandidaat de kans geven om ervaring op te doen. 
Ik heb de kans om Lode op te volgen dan ook met veel 
plezier gegrepen. Ik wil mijn verantwoordelijkheid opne-
men en mijn stempel drukken op het bestuur van onze 
mooie gemeente. Want er is altijd ruimte voor verbetering.”

Op welke thema’s leg je je in het bijzonder toe? 

“Concreet engageer ik me als gemeenteraadslid voor meer 
verkeersveiligheid in onze wijken en in de schoolomge-
vingen. Ik sta ook achter een sterk jeugdsportbeleid, zodat 
onze jongeren in eigen gemeente kunnen blijven sporten.”

Hoe waren jouw eerste maanden als gemeenteraadslid?

“Het was niet gemakkelijk om midden in de coronacrisis 
te starten. Zo heb ik nog maar één fysieke gemeenteraad 
meegemaakt, al de rest verliep online. Gemeenteraadslid 
zijn is een engagement waarbij heel wat komt kijken, maar 
ik ben heel blij dat ik deze rol op mij heb genomen. En wat 
me extra trots maakt, is dat door mijn aanstelling de N-VA 
de enige partij in onze gemeente is die alleen maar vrouwe-
lijke gemeenteraadsleden heeft. Dat is uniek in Bocholt!”

Lode Van Mierlo gaf de 
fakkel door aan Anja Smids.

Word lid van de N-VA
Bent u Vlaming in hart en nieren en schaart u zich achter 
onze standpunten? Dan bent u de persoon die we zoeken. 
Wilt u zich actief of minder actief engageren, laat het ons 
weten. Stuur een mailtje naar bocholt@n-va.be.

www.n-va.be/word-lid

bocholt@n-va.be
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Volle vaart vooruit in Bocholt
LOKAAL ENERGIE- EN KLIMAATPACT

De gemeente Bocholt heeft de toetreding tot het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed-
gekeurd. Daarmee gaat de gemeente een inspanningsverbintenis aan om samen met de 
Vlaamse overheid de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Het 
pact bevat engagementen om in Bocholt concrete acties te ondernemen en zorgt ervoor 
dat de gemeente recht heeft op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid.

N-VA-vlaaiendag 
was groot succes
Door de moeilijke coronaperiode vorig 
jaar kwamen we op het idee om ons 
pannenkoekenfestijn te vervangen door 
een vlaaiendag. Contact met onze leden 
en sympathisanten vinden we immers 
heel belangrijk. Met de vlaaiendag konden 
mensen bij ons een extra grote vlaai van 
enkele Bocholter bakkers bestellen, die we 
dan coronaveilig aan huis zouden bezor-
gen. Helaas besliste het overlegcomité dat 
bezorgen aan huis ook voor een hele tijd 
niet mocht. Maar uitstel werd geen afstel: 
begin november brachten we heel wat 
vlaaien rond in Groot-Bocholt. 

Bedankt aan iedereen die ons en de 
Bocholter bakkers steunde! Na de bede-
ling genoten ook wij van de welverdiende 
lekkere Bocholter vlaai.

PASTOORSDREEF IN NIEUW KLEEDJE
In de Pastoorsdreef komt er vroeger dan 
voorzien een nieuwe riolering en ook het 
wegdek wordt vernieuwd. Zo kan ook de 
parkingruimte voor het nieuwe politie-
kantoor versneld worden aangelegd.

AANPAK SLUIKSTORTERS
Het gemeentebestuur heeft een betere controle op sluikstorten goedgekeurd. 
Er komt tijdelijk een mobiele bewakingscamera op een niet-besloten plaats. 
Dankzij de camera kunnen daders geïdentificeerd worden, waarna het 
bestuur een bemiddeling of GAS-boete kan opleggen.

STEUN VOOR JEUGDVERBLIJFCENTRUM 
SLOERODOE

De gemeente Bocholt kende onlangs een renteloze 
lening van 200.000 euro toe aan Jeugdverblijf-
centrum Sloerodoe. De vzw heeft dat bedrag nodig 
om haar infrastructuur uit te bouwen en te opti-
maliseren, want ze kan dat niet volledig met eigen 
middelen realiseren. Op deze manier geven we 
deze goede jeugdwerking een steun in de rug.

www.n-va.be/bocholt
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


