
Beste Bocholtenaren,

We wensen jullie een ontspannende vakantie 
en mooie gelegenheden om de alledaagse 
beslommeringen even los te laten. De eerste 
helft van 2022 heeft alvast het bevrijdend 
gevoel na COVID-19 stevig de kop ingedrukt. 
Aan de stijgende kosten om ons vroegere 
leven voort te zetten, ontsnapt niemand en we 
kunnen niet op de overheid blijven rekenen 
om dat gat dicht te rijden: dat zou de facturen 
en de schulden alleen maar doorschuiven 
naar onze volgende generaties. De buikriem 
een beetje aanhalen, zal daarom nodig doch 
niet eenvoudig zijn. Bovendien willen we die-
genen die niet zo sterk staan, kunnen blijven 
ondersteunen waar nodig. 

Crisissen zijn vervelend, maar bieden ook 
mogelijkheden:
- de stijgende gas- en olieprijzen zetten ons 
sneller op het pad naar alternatieve, groene 
energie;
- het stikstofdossier kan onze boeren een 
nieuwe richting aanwijzen om hun productie-
technieken te verbeteren, hun bedrijfsvoering 
te evalueren of misschien radicaal van teelt of 
activiteit te veranderen en hen een goede prijs 
voor hun producten te garanderen;
- het toerisme in Bocholt en Vlaanderen blijft 
waardevol, omdat reizen naar het buitenland 
opeens niet echt nodig blijken;
- het tekort aan arbeidskrachten kan stimu-
leren om van job te veranderen en je eindelijk 
op de juiste plek te doen belanden.

Moeilijkheden kunnen we enkel overwinnen 
als we elkaar helpen, als we in oplossingen 
en mogelijkheden blijven geloven en met 
een ruime blik de toekomst tegemoet blijven 
zien. En door af en toe de riem eraf leggen, 
met een biertje in de zon te gaan zitten en de 
wereld eens even haar gang te laten gaan.

Erik Derkoningen,
Voorzitter N-VA Bocholt

Dossier stikstof: N-VA Bocholt 
verdedigt mee de lokale belangen

Bocholt, ‘kruispunt tussen mens en natuur’, is een landbouwgemeente. Net 
daarom neemt N-VA Bocholt een gezonde kritische houding aan ten aanzien 
van het Vlaamse stikstofakkoord. Zonder de aanpak van stikstof worden 
de landbouwers sowieso het eerste slachtoff er. Voor N-VA Bocholt moet het 
stikstofakkoord dan ook de sleutel zijn tot een duurzame toekomst voor onze 
(jonge) landbouwers en een goed evenwicht realiseren tussen leefmilieu, 
gezondheid en de landbouwactiviteiten in Vlaanderen. Maar tegelijk willen we 
ook waakzaam blijven, aangezien het om een nationaal dossier gaat: op lokaal 
niveau verwachtingen scheppen, die niet kunnen worden ingelost, is iets 
waarop onze landbouwers niet zitten te wachten.

Bovenal rechtszekerheid…
Het stikstofakkoord, dat cd&v, Open-Vld en N-VA op Vlaams niveau hebben 
gesloten, wil belangen van landbouw en natuur verzoenen. Het moet uitmonden 
in een decreet, dat rechtszekerheid biedt. N-VA Bocholt onderschrijft die doel-
stelling ten volle.

Net zoals minister Demir vindt ook N-VA Bocholt het onbegrijpelijk dat een 
belangrijke beslissing uit 2015 destijds aan sommige boeren louter per telefoon 
werd meegedeeld. Het is ook niet te verantwoorden dat - midden in een grote 
stikstofdiscussie - verschillende overheden gedurende vele jaren vergunningen 
zijn blijven uitreiken, waarvan achteraf blijkt dat ze kaduuk zijn. Rechtszekerheid 
is nodig voor elke ondernemer en voor elke landbouwer in Bocholt, zodat deze 
kan blijven ondernemen en investeren. Dat doel blijkt nog niet te zijn bereikt. 
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Nieuwe bestuursleden 
ARMAND HOUBRECHTS EN STEPHANIE CLAES
In overeenstemming met de statuten van N-VA-nationaal hielden we onlangs onze driejaarlijkse bestuursverkiezingen. 
We zijn trots op onze nieuwe bestuursploeg met Erik Derkoningen als herverkozen voorzitter en gemeenteraadslid 
Ann Vande Weyer als ondervoorzitter. Daarnaast kunnen we met fierheid 2 nieuwe bestuursleden aankondigen, beiden 
afkomstig uit Kreyel: Armand Houbrechts en Stephanie Claes. Beiden zijn erg ambitieus om de uitdagingen in onze 
gemeente aan te pakken.

Armand, weduwnaar en fiere (groot)vader van twee kinderen en zeven kleinkinderen was in zijn actieve loopbaan verpleger. 
In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met de veiligheid tijdens 
‘pistool- en geweerschieten’ bij een schietclub. Armand 
heeft vooral interesse in alles wat te maken heeft met 
milieu. 

Stephanie, gehuwd en trotse mama van drie kinderen, is 
samen met haar man zelfstandige. Daarnaast is ze een zeer 
gedreven co-voorzitster van oudervereniging ‘De cocon’, het 
schooltje in Kreyel. Stephanie wil graag ideeën uitwerken die 
‘leven in de brouwerij’ brengen, met speciale aandacht voor 
Kreyel.

..en geen valse verwachtingen 
Er is geen menselijke manier om een landbouwer te moeten vertellen zijn levenswerk stop te zetten of minstens een andere 
koers uit te sturen. Maar het zou nog onrechtvaardiger zijn hem nu valse hoop te geven, zonder dat er rechtszekerheid is.  
N-VA Bocholt wil die fout uit het verleden niet herhalen. Tijdens het openbaar onderzoek ligt de zogenaamde ‘lijst van rode 
bedrijven’ zelfs niet voor. Valse verwachtingen scheppen is iets wat onze landbouwers kunnen missen als kiespijn en waarvan 
een lokaal bestuur zich ten allen tijde moet onthouden.

Openbaar onderzoek
We hebben oog voor de belangen van alle betrokken partijen en niet in het minst voor die van onze boeren. Daarom 
benadrukt N-VA Bocholt het feit dat de belangrijkste bekommernissen van onze landbouwers onvermeld blijven. Er wordt 
niet gesproken over hoe onze landbouwers aan het einde van de maand méér centen kunnen overhouden. Er wordt niet ge-
sproken over hoe we onze eigen Vlaamse producten meer kunnen promoten in onze supermarkten. Er wordt met geen woord 
gerept over hoe de interestlasten van lopende bankleningen te verlichten en hoe de administratieve verplichtingen te vereen-
voudigen. Daar ligt een belangrijke taak voor de Vlaamse regering en de nieuwe minister van landbouw. We roepen hem op 
daar zeker werk van te maken. 

Recht in de ogen
Een gemeentebestuur kan geen beloftes maken zolang het openbaar onderzoek loopt, maar kan wel 
de bezorgdheden van onze landbouwers overbrengen aan onze beleidsmakers. Onze landbouwers 
moeten immers worden gehoord. Dat minister Demir het stikstofakkoord zelf komt toelichten 
aan onze landbouwers in Limburg, siert haar en doen weinige ministers haar na. Als beleidsmaker 
moet je mensen immers recht in de ogen durven kijken en durven uitleggen waarom je moeilijke 
beslissingen moet nemen. 
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N-VA Bocholt in actie
Door corona konden we helaas geen nieuwjaarsreceptie houden. Maar  
uitstel werd geen afstel. Op 15 mei organiseerden we samen met N-VA Bree 
‘Oppe vlaai bij N-VA’ met als gastspreker Vlaams parlementslid en onder-
wijsexpert Koen Daniëls. We blikken terug op een zeer geslaagde namiddag!

N-VA nationaal organiseerde voor alle afdelingen terugkomdagen. Daarop 
kunnen afdelingen kennismaken met voorbeelden van goede praktijk. In  
Hasselt gaf gemeenteraadslid Geertje Das toelichting over het in Bocholt  
gerealiseerde onderwijsproject ‘Professionele leerhulp voor kansarme zorg- 
leerlingen’. Het project werd goed onthaald: een aantal N-VA-afdelingen willen 
dit project nu ook in hun gemeente realiseren.

Gemeenteraadslid Geertje Das in gesprek met   
Niels Vandeweyer van N-VA Limburg.N-VA Bocholt & N-VA Bree samen met Koen Daniëls (tweede van links) en Katja 

Verheyen (vierde van rechts).

Volle vaart vooruit in Bocholt 
    Schepen Bert Schelmans ijverde voor een loopomloop in Kaulille. Deze omloop, gelegen aan 

sportzone ‘De steenakker’ is nu een feit. Er zijn drie verschillende omlopen, dus voor ieders wat 
wils!

    Het gemeentebestuur investeert in gelijke kansen m.b.t. e-inclusie. Hiermee ontwikkelen we  
initiatieven om oudere en kwetsbare mensen beter te bereiken om ze vervolgens te helpen in het 
maximaal digitaal kunnen deelnemen aan onze samenleving.

    N-VA-lid Tom Vanuytsel (foto) gaf op de erfgoeddag van 23/04 met zijn re-enactmentgroep een 
speciaal en extra elan aan het Bocholter dorpsfeest ‘Graaf van Horne’. Een welgemeende 
dankjewel, Tom.

In Bocholt komt één recyclagepark voor Bocholt & Bree 
De kogel is door de kerk: Limburg.net wil in Bocholt één recyclagepark bouwen dat Bocholt en 
Bree zal bedienen. Beide recyclageparken zijn immers al geruime tijd aan vervanging toe. De 
gemeenteraad van Bocholt keurde de aankoop van de nodige gronden op 28 april goed. Bree 
deed dit op 2 mei. Het nieuwe recyclagepark wordt ingeplant op de hoek van de Hamonterweg 
(N76), de Heimaaierstraat en de Mandenvlechtersstraat in de KMO-zone Kanaal. 

Bepaalde delen van de percelen hebben vandaag nog een agrarische bestemming. “De voorbe-
reidende gesprekken verlopen positief, ook met de provincie. De agrarische bestemming van en-
kele percelen dient eerst omgezet te worden naar openbaar nut”, zegt schepen Bert Schelmans. 
Na goedkeuring hiervan door de provincie kan een vergunning worden afgeleverd. De grond 
die Bocholt en Bree aankopen heeft een oppervlakte van 1ha 75a 46ca en kost 120.000 euro.

   Voorzitter Erik Derkoningen overhandigt een         
   Bocholter vlaai aan Koen Daniëls.

www.n-va.be/bocholt
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Frieda Gijbels
Kamerlid

Steven Vandeput
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


