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DE GELE STOEL

V.U.: Hendrik Sels, Roobeek 5, 2300 Arendonk

Op 11 juli vierden we in Arendonk de
Vlaamse Feestdag met een heus ‘bal
van de burgemeester’. In de namiddag
konden de aanwezigen genieten van
rasechte Arendonkse Schlagerzangers
zoals Nathalie, Mieke en Matthias
Lens. ’s Avonds namen Frenzship
goes back in the time ft. Matthias
Lens en Alek Dom ons op sleeptouw.
Dit evenement was alleen maar
mogelijk door de medewerking van
drie verengingen: BBC OKIDO,
Rugbyclub Pitbulls Arendonk en
KFC Broekkant. Zij verdienen dan
ook zonder enige twijfel een dikke
pluim, in ons geval de gele stoel!
Een cheque voor G-Basket

Een groot deel van de opbrengsten
van dit evenement gaat naar een
goed doel. Op zaterdag 14 november
overhandigen we een cheque aan de
G-Basket, recent opgestart door BBC
OKIDO. Op deze manier willen we,
in navolging van het beleid van
gedeputeerde Bruno Peeters, G-sport
in de aandacht brengen.

ARENDONK
Wij blijven werken om uw
vertrouwen te winnen

Gemeenschap vormen, verantwoordelijkheid nemen en een sterke economie als basis!
Daaraan blijft het N-VA-team ook de komende jaren hard werken.
Beste Arendonkenaren,
Ongeveer drie jaar geleden, op 14 oktober 2012, stemde u voluit en krachtig
voor de N-VA. Onze betrokkenheid en
inzet werden door u gewaardeerd en
beloond met een prachtige uitslag. Als
jonge partij met jonge politici mochten
we uw vertrouwen ontvangen. We
werken iedere dag hard om dat vertrouwen om te zetten in een positief en
toekomstgericht beleid voor Arendonk.

KLAVERTJE VIER VOOR ARENDONK
Iedereen herinnert zich wellicht het
‘Klavertje vier voor Arendonk’ dat
N-VA Arendonk heeft gebruikt om haar
verkiezingsprogramma op te bouwen.
Arendonk: een goed bestuurde, warme,
bruisende en leefbare gemeente.
De N-VA is een gemeenschapspartij die
inzet op mensen en verenigingen die
zorg dragen voor ons sociaal weefsel.
Ook in Arendonk doen we dat.

We geven kansen aan mensen en
verenigingen die vooruit willen, die
willen ondernemen, die dingen willen
organiseren, die het gemeenschapsgevoel versterken.
Bovendien hebben we grote aandacht
voor diegenen die het wat moeilijker
hebben. Die trachten we mee te trekken
en te motiveren. Opdat Arendonk een
bijzondere en aangename gemeente is
om in te wonen, te werken, te
vertoeven.

EEN HECHT TEAM VOOR EEN WARME
GEMEENTE
Iedere Arendonkenaar heeft ondertussen een folder van ons ontvangen waarin we terugblikken op drie jaar in het
bestuur. De realisaties zijn er kunnen
komen door een goede samenwerking
met onze coalitiepartner, maar in de
eerste plaats door het hechte team van
N-VA-bestuursleden en -raadsleden.

www.n-va.be/arendonk
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Spelen en leren in een groene omgeving
De Lam Godsberg, in de volksmond ‘den berg’, is een stukje natuur in het centrum van Arendonk. Een
groene long waar vele gemeenten jaloers op zijn. Ter gelegenheid van de viering 750 jaar Arendonk werd
een berg aangelegd voor een theatervoorstelling: het was de tribune voor het publiek. Aangezien deze
evocatie over de Vlaamse primitief Jan Van Eyck ging (één van de beroemdste Arendonkenaren trouwens),
was de naam Lam Godsberg snel gekozen.

DEN BERG VERDIENT EEN
OPKNAPBEURT
Vandaag is den berg en omgeving
een speellocatie voor kinderen en
wordt deze ook gebruikt voor tal van
evenementen. De omgeving bestaat
uit ongeveer 1,6 ha en bevat naast
een speelberg ook een poel, een
elzenbroekbos, de Wamp en
wandelpaden. Deze plaats is een vaste
waarde voor jong en oud. Daarom
willen we de berg, die aan het
eroderen is, en haar omgeving
opknappen, verfraaien en vernieuwen.

NATUURBELEVING, SPEL EN
EDUCATIE
Op vraag van N-VA-schepen An
Hermans, analyseerden de kinderen
samen met de leerkrachten van de
gemeentelijke basisscholen een jaar
geleden de omgeving van den berg.
Vervolgens vormden zij een visie
over de ontwikkeling van deze site.
Eén ding was zeker: ze moeten in de
zomer van den berg kunnen rollen
en in de winter naar beneden sleeën.
Anderen zagen het grootser en had-

den graag een tunnel onder
den berg.
Snel werd duidelijk dat de
kinderen graag in het groen
speelden en samen met de
vriendjes op ontdekking gaan.
Sommigen keken nog verder en
zagen er wel educatieve mogelijkheden in.

In elke editie van dit blad leggen
we aan één van onze gemeente- of
OCMW-raadsleden enkele vragen
voor. Zij lopen misschien niet zoveel
in de kijker, maar achter de schermen
zijn ze wel degelijk zeer actief. We
laten u in dit nummer graag kennismaken met Christel Claessen.
Christel, je bent thuisverpleegkundige in
Arendonk. Waarom ben je in de politiek
gegaan?
Zowel in mijn job als in mijn dagelijks leven ben ik vaak een aanspreekpunt voor mensen met vragen
of problemen. Ik ben een luisterend
oor en probeer me altijd in te leven in
de situatie van de mensen. Gaandeweg ben ik ervan overtuigd geraakt
om via de lokale politiek mijn steentje bij te dragen aan onze samenleving. Ik ben blij dat ik die uitdaging
ben aangegaan.

NATUUR IN JE BUURT

Vanuit al de ideeën werd een
eerste masterplan opgesteld.
Natuurbeleving, spel en educatie moeten hand in hand kunnen gaan, weliswaar met de
juiste eerbied voor de natuurwaarde van het ganse gebied.
Het masterplan werd ingediend voor een subsidieaanvraag bij
Agentschap Natuur en Bos (ANB),
project ‘natuur in je buurt’. Samen
met Regionale Landschappen zijn we
ervan overtuigd dat de uitwerking
van dit plan onze inwoners nog meer
zal laten genieten van dit unieke
groene plekje in onze gemeente.

OCMW-raadslid in de kijker: Christel Claessen

Mensen beweren wel eens dat de N-VA
geen sociale partij zou zijn. Ga je daarmee akkoord?
An Hermans,
schepen van
Onderwijs en Sport

arendonk@n-va.be
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Meer info over het SVK vind je op
www.svknoorderkempen.be

Je bent ook afgevaardigde in het
dagelijks bestuur van het SVK (sociaal
verhuurkantoor). Is betaalbaar wonen
een recht?
Een goede en betaalbare woning
is een recht voor iedereen. Vanuit
het dagelijks bestuur van het SVK
helpen we mensen verder die het
moeilijk hebben om op de private
huurmarkt een woning te huren.
Aan de hand van een objectief pun-

In de jaren zeventig was de Fit-O-Meter één van de succesvolle realisaties van
Bloso. Ook Arendonk plaatste ze destijds in het Congobos. Niets leuker dan
sporten in open natuur! Eind 2008 werden de Fit-O-Meter en de oefeningen
volledig vernieuwd. Jammer genoeg moesten we vaststellen dat er steeds
meer vandalisme aan de oefentoestellen gebeurde.
Daarom hebben we beslist om de Fit-O-Meter in het Congobos af te breken
en een nieuwe te plaatsen op het sportpark Heikant, langs de Finse piste. Het
gebruik ervan is gratis en geschikt voor zowel de competitieve als de recreatieve sporter, met eenvoudige oefeningen: back to basics. Veel sportplezier!

Weldra zal je er niet meer naast kunnen
kijken: promofilmpjes, flyers, bierkaartjes,
broodzakken en meer. Onder impuls van
onze schepenen An Hermans en Kenny
Viskens, organiseert de Gemeente Arendonk
in samenwerking met Logo Kempen namelijk
een grootse campagne: ‘Arendonk stopt met
roken!’

Hoe gaat het in zijn werk? Onder het motto
‘samen staan we sterk’ zet de gemeente in op
groepssessies onder leiding van een tabakoloog.
Deze zal de deelnemers begeleiden tijdens het
moeilijke proces.

tensysteem wijzen we woningen
toe. Het SVK huurt woningen op de
private huurmarkt om deze onder
te verhuren aan haar cliënten. SVK
staat garant voor de maandelijkse
huurinkomsten van de eigenaar. Bovendien zal het SVK de woning in
goede staat terug overdragen aan de
eigenaar. Het is een win-winsituatie.

Nieuwe Fit-O-Meter op sportpark Heikant

Arendonk stopt met roken

Uit vergelijkbare campagnes in omliggende
gemeenten is gebleken dat de slaagkansen om
te stoppen met rokenveel hoger liggen wanneer
je dit samen doet, dan wanneer je dit op eigen
houtje wenst te doen.

Wie zoiets beweert, kent onze partij
niet! De N-VA is, net zoals ikzelf,
een partij die er geen doekjes om
windt. Een partij die duidelijk en
rechtlijnig is, die de zaken bij naam
zal noemen en de dingen durft uit
te spreken. Maar de N-VA is ook een
partij die bijzonder veel aandacht
schenkt aan de meest hulpbehoevenden in onze samenleving. Daar
wil ik me vanuit de OCMW-raad
voor inzetten. Het geeft me voldoening dat ik al heel wat mensen heb
kunnen verder helpen, informeren
of doorverwijzen.

OCMW legt opnieuw positieve jaarrekening neer
Oproep aan de rokende Arendonkenaren!
Beste rokende Arendonkenaar, het enige risico dat je
loopt om deel te nemen aan deze campagne, is dat je
daadwerkelijk stopt met roken.
Wil jij dit risico aangaan? Noteer dan alvast volgende
datum in je agenda: donderdag 14 januari 2016 zaal De Wamp (bibliotheek) - 20 uur.

Dankzij structurele ingrepen
en enkele meevallers heeft het
OCMW ook dit jaar weer de cijfers
op orde. “Wanneer we het behaalde
resultaat van 536 880 euro verminderen met de verschoven investeringen, dan komen we uit op een
positief saldo van meer dan
290 000 euro”, zegt een trotse
OCMW-voorzitter Kenny Viskens.
“Resultaat is één, maar het belangrijkste is het uiteindelijke doel!” vult

Simonne Van Camfort
Camfort, OCMWraadslid en lid van het Vast Bureau,
aan. “We streven naar een zo hoog
mogelijke efficiëntie in de organisatie om meer tijd en middelen vrij
te hebben, zodat we kunnen blijven
investeren in een nog betere zorg
en dienstverlening. Onze bewoners
verdienen dit.”
OCMW-raadslid Christel Claessen
concludeert: ”Het is een win-winsituatie die we bereiken zonder de

Arendonkenaren hiervoor extra te
laten bijdragen.”

www.n-va.be/arendonk
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Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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