
10 jaar N-VA Bocholt
N-VA Bocholt werd 10 jaar geleden 
in oktober 2011 opgericht. Guido 
Hendrickx, ondervoorzitter en Erik 
Derkoningen, afdelingsvoorzitter 
blikken terug.

Als gedreven Vlaams nationalist nam 
Guido het voortouw om in Bocholt een 
N-VA-afdeling op te starten. Guido: 
‘Zo kon er ook worden gewerkt aan de 
lokale uitvoering van het N-VA-partij-
programma en aan de versterking van 
de Vlaamse identiteit. Met steun van 
Wouter Raskin, momenteel volksver-
tegenwoordiger in het federaal parle-
ment, schoot op 23 oktober 2011 N-VA 
Bocholt uit te startblokken.’

Guido werd de eerste afdelingsvoor-
zitter, organiseerde in 2012 de eerste 
nieuwjaarsreceptie en zorgde mee 
voor het eerste huis-aan-huisblad in de 
Bocholter brievenbussen. 

Goede verkiezingsresultaten
De gemeenteraadsverkiezingen van 
2012 met lijsttrekker Jos Driesen wa-
ren de eerste grote uitdaging. Ondanks 
het goede verkiezingsresultaat beland-
de de N-VA toch in de oppositie. In de 
daarop volgende jaren werden ver-
schillende verkozenen geconfronteerd 
met gezondheidsproblemen, waardoor 
een aantal mandaten en functies 
binnen de partij anders dienden te 
worden ingevuld. Guido: ‘Ik zette een 
stapje opzij en was minder actief door 
de zware ziekte van mijn vrouw.’ Peter 
Bloemen nam verder succesvol de taak 
van fractieleider over van Jos Driesen 

en Steven Vanmierlo werd een uitste-
kend afdelingsvoorzitter. 

In het bestuur
Met de overlijdens van Jos Driesen 
en Gerard Vanwortswinkel raakten 
de voorbereidingen van de gemeen-
teraadsverkiezingen in 2018 danig 
verstoord. Met onze nieuwe lijsttrek-
ker Leo Cardinaels slaagde Steven er in 
om met een volwaardige lijst naar voor 
te treden. Ook de verkiezingen van 
2018 markeerden een mooi resultaat 
en gaven ons een plaats in de meer-
derheid. Schepen Leo Cardinaels en 
fractieleider Bert Schelmans kwijtten 
zich voortreffelijk van hun taak. 

Mooi parcours afgelegd
De nieuwe afdelingsvoorzitter Erik 
Derkoningen zette samen met het 
bestuur de partijwerking in Bocholt 
verder op de rails. Erik: ‘Na een 

intensieve inwerkingsperiode en in 
een goede samenwerking met onze co-
alitiepartners hebben we al een mooi 
parcours afgelegd en enkele mooie 
projecten voor Bocholt kunnen rea-
liseren. Onderweg werd onze wereld 
door het plotse overlijden van schepen 
Leo Cardinaels zwaar door mekaar 
geschud. Gelukkig vonden we in Bert 
Schelmans een volwaardig en enthou-
siaste opvolger om het mooie werk van 
Leo voort te zetten. 

Onze open en democratische partij-
structuur, ons overtuigend partijpro-
gramma en het enthousiasme van onze 
partijleden werken zeer inspirerend en 
beloven een succesvolle toekomst in 
Bocholt en in Vlaanderen.

Wil je mee verder schrijven aan het 
verhaal van N-VA Bocholt, contacteer 
ons dan en word lid!

Bestel hier je vlaai!  (p. 2) World Cleanup Day in Bocholt (p. 3)

Erik Derkoningen en Guido Hendrickx

Bocholt
www.n-va.be/bocholtbocholt@n-va.be N-VA Bocholt
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Volle vaart vooruit in Bocholt
  Schepen Bert Schelmans zorgde ervoor dat de aanleg van een looppiste in Kaulille in voorbereiding is. Deze piste zal 
bestaan uit drie verschillende afstandstrajecten vertrekkend vanuit sporthal ‘De steenakker’ in Kaulille. De piste zal 
gebruiksklaar zijn in de eerste helft van 2022. 

  De gemeente steunt de landbouwers en wordt partner in de subsidieaanvraag van het project ‘Preventieve maatregelen ter 
bestrijding van de everzwijnen’. Dat betekent ook dat de gemeente bij goedkeuringsaanvraag het project financieel zal 
ondersteunen en zal bijdragen in de onkosten van het plaatsen van geschikte afrastering.

  Naar aanleiding van de vele ongevallen aan het kruispunt op de N76h/N76 (Sportlaan-Vierbaansweg) heeft de gemeente 
Bocholt bij Agentschap Wegen en Verkeer bekomen om de N76h/N76 veiliger te maken. Dat doet ze door de maximum-
snelheid te verlagen van 90 km/u naar 70 km/u vanaf de rotonde N76 x N76h (Vandevenne) tot aan de nieuwe aansluiting 
voor de kmo-zone kanaal.

  We blikken terug op een zeer geslaagde eerste editie van het evenement ‘Leven in de brouwerij’. Dat relanceproject bracht 
heel wat Bocholtenaren op de been en zorgde voor heel wat fijne ontmoetingen. We konden zo ook onze plaatselijke horeca 
massaal steunen. Wegens groot succes staat de volgende editie al op het programma.

N-VA-vlaaiendag
Bestel hier uw extra grote vlaai(en)!
Zondag 7 november 2021 - aan huis geleverd! 

We zijn erg trots op de hoge Bocholter en Vlaamse vaccinatiegraad. Daardoor is het 
rijk van de vrijheid binnen handbereik en kan de door corona eerder uitgestelde Vlaai-
endag doorgaan. Nodig vrienden en familie uit en geniet samen van gezellig samenzijn 
bij een lekker stuk Bocholtervlaai! Geniet ervan!

Wilt u op zondag 7 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.

Levering op 07/11 tussen 10 en 13 uur - Betaling bij levering

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 = € ..................................

Totaal = € ..................................
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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.

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

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 = € ..................................

Totaal = € ..................................
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Volg N-VA Bocholt nu ook op Instagram!

bocholt@n-va.be
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Consuminderen van plastiek
Vlaanderen hoort bij de beste sorteerders van Europa. Helaas zijn sorteren en recycleren geen totaaloplossing in het verminde-
ren van CO2. Plastiek produceren en verbranden zorgt immers nog altijd voor schadelijke chemicaliën en een verdere opwar-
ming van de aarde. Toch kunnen we daar ook op lokaal niveau iets aan doen: minder plastiek verbruiken, of ‘consuminderen’. 

N-VA Bocholt kon Limburg.net overtuigen om de inhouden van onze Diftarcontainers gedurende twee jaar in kaart te brengen, met 
het oog op tarieven die nog beter afgestemd worden op het principe ‘De sorteerder wordt beloond en de vervuiler betaalt’. Daarnaast 
leveren we inspanning om op korte termijn in te zetten op een duurzaamheidsambtenaar. Deze krijgt dan ook de taak om acties in 
het kader van het consuminderen van plastiek uit te werken.

World Cleanup Day
N-VA Bocholt deed mee aan de World 
Cleanup Day en haalde zo’n 15 zakken 
vuil op in Kreyel. 

Een Vlaams geschenkje
Ter ere van de Vlaamse feestdag brachten we onze leden 
een Vlaams geschenkje. Het deed ons plezier om meer dan 
ooit zo veel Vlaamse fierheid en partijtrouw te ervaren!

ENKELE TIPS:

•  Gebruik glazen fl essen en potjes of herbruikbare fl essen in plaats van PET-fl essen.
•  Drink kraantjeswater. Er bestaan toestellen die van je kraantjeswater lekker bruisend 

water maken. 
•  Let op met grote verpakkingen in functie van voedselverspilling.
•  Koop geen voorverpakte groenten & fruit, maar neem herbruikbare stoffen zakjes; 

ga naar de groenteboer of de markt; koop seizoensgroenten (die zijn meestal niet 
verpakt en ook goedkoper)

•  Verkies kartonnen/papieren verpakkingen boven plastieken verpakkingen
•  Vermijd voorverpakte, individuele porties & gebruik herbruikbare bekers, bentoboxen, 

eigen schalen... 
•  Gebruik bij voorkeur een stuk zeep en harde shampoo
•  Neem een winkeltas mee naar de winkel

www.n-va.be/bocholt
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20 JAAR
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


