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 Wat denkt de N-VA over een 
gemeentelijke fusie? Je leest er 
meer over op www.n-va.be/peer.

Klik door naar ‘Gemeentefusie voor 
Peer: waarom nu plots in alle haast?’

Geen gemeentefusie voor 2019
In februari nodigde het gemeentebestuur van Peer de gemeenten  
Hechtel-Eksel en Bocholt uit voor gesprekken over een mogelijke fusie. 
Hechtel-Eksel ging niet in op deze uitnodiging, terwijl men in Bocholt 
een commissie oprichtte om een mogelijke fusie te onderzoeken.  
Daarmee staat nu al vast dat een fusie ten minste tot 2019 van de baan is.

Natuurlijk is ook de mening van de inwo-
ners van cruciaal belang bij een mogelijke 
fusie. Op 13 maart woonden een twintig-
tal Perenaars daarom een informatie- en 
participatiemoment bij. 

De aanwezigen zagen een fusie wel zitten, 
maar over met welke gemeenten dan 
gefuseerd moet worden, liepen de 
meningen uiteen.

N-VA bezocht al  
150 straten in Peer

N-VA Peer bezoekt nu al vier jaar 
elke zaterdag een straat in Peer. 
Onlangs waren we toe aan de 
150ste straat: De Markt. 

We grijpen telkens de gelegen-
heid aan om met de bewoners 
te praten en stellen hen enkele 
eenvoudige vraagjes over hun 
straat. De resultaten van deze 
bevraging kan u terugvinden op 
onze website www.n-va.be/peer 
onder de rubriek ‘Het klimaat in 
uw straat’.

N-VA Peer vindt dat er in onze 
gemeente nog ruimte voor  
verbetering is  op vlak van  
participatie. Daarom willen wij  
het goede voorbeeld geven door 
elke zaterdag te peilen naar de 
mening van de Perenaar. 

Op die manier proberen wij aan 
politiek te doen die heel dicht bij 
u staat.

N-VA Peer wenst 
alle Perenaars 

een mooie zomer 
en fijn verlof!
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Zwembad Molenheide ontvangt subsidies voor renovatie
Het dossier dat de gemeenten Peer en 
Houthalen-Helchteren indienden voor 
de renovatie van het zwembad  
Molenheide, is gekeurd. Vlaams  
minister van Sport Philippe Muyters 
trekt hier 425 000 euro voor uit.  
Molenheide zelf voorziet een totale 
investering van tussen de 1,25 en 1,5 
miljoen euro. 

Zowel het klassieke 25 meterbad, het 
instructiebad als het kinder/peuterbad 
worden gerenoveerd. Er komt eveneens 
een buitenzwemvijver. Peer zal jaarlijks 

een werkingstoelage van ongeveer 
100 000 euro betalen aan Molenheide. 
De inwoners en scholen van Peer zullen 
korting krijgen voor het zwemmen in 
Molenheide. 

De beoordelingscommissie kende 
scores toe op basis van criteria zoals 
energie, duurzaamheid, intergemeen-
telijke samenwerking en toeganke-
lijkheid. Met een score van 85 punten 
behoorde Molenheide tot de 25 sterkste 
dossier. Zij hebben allemaal recht op 
een Vlaamse subsidie.

Jaren denkwerk zonder resultaat
Waar blijft die visie voor de Peerse musea?
Het gemeentebestuur communiceert graag dat Peer sterk inzet op toerisme. Maar hoewel 
heel wat toeristen graag musea bezoeken, zijn er te weinig inspanningen geleverd om de  
verschillende musea te ontwikkelen. Het Muziekinstrumentenmuseum werd ondertussen  
al opgedoekt. Zullen de andere volgen?

N-VA Peer stelde in september 2015 al de vraag wat er ging gebeuren met de musea in Peer. 
Op de gemeenteraad van mei stelden we de vraag opnieuw. Het antwoord luidde dat het 
schepencollege bezig is met een ‘rationaliseringsoefening’ voor de musea. Wat dat inhoudt, 
blijft nog vaag. Wel duidelijk is dat er geen plannen zijn voor een eventuele huisvesting van 
de musea in het collegegebouw.

 Vlaanderen maakt 425 000 vrij voor de 
renovatie van het zwembad.

Trajectcontrole vervangt  
flitspalen op baan Hechtel-Bree
Vlaams minister Ben Weyts wil de flitspalen op de 
baan Hechtel-Bree vervangen door trajectcontrole 
met ANPR-camera’s, die automatisch nummer-
platen kunnen herkennen. Mogelijk verdwijnen de 
flitspalen nog dit jaar.

De camera’s worden 
geplaatst ter hoogte 
van de Noord-Zuid-
verbinding, aan de 
Sint-Elizabethlaan en 
de rotonde Laarder- 
weg/Erperheide- 
straat. Ze komen 
bovenop het ANPR- 
schild dat onze 
politiezone Kempen-
land (Leopoldsburg, 

Hechtel-Eksel, Peer) plant. Peer draagt 200 000 euro bij voor de 
realisatie van dit schild. 

Beide systemen maken niet alleen een betere snelheidscontrole 
mogelijk, maar verhogen ook de algemene veiligheid in Peer.

Eindelijk oplossing voor  
Laarderheide?

Het bedrijf Smeets wil verhuizen of uitbreiden en kocht daarom 
terreinen aan in de kanaalzone in Bree. Ettelijke jaren lang 
stonden er allerlei aanhangwagens en tweedehandsvoertuigen 
op openbaar domein in de Bedrijfsstraat. Dit jaar kan er dus 
eindelijk een einde komen aan die ongeoorloofde situatie. 

Aan het stadsbestuur kunnen we die positieve ontwikkeling niet 
toeschrijven: zij knepen al die jaren een oogje dicht. En er  
blijven nog vragen open. Werden naast de privéterreinen ook 
delen van het openbaar domein vervuild? En als dat zo is, wie 
draait er dan op voor de sanering?



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/peer

N-VA Peer: altijd bij je in de buurt
Voor N-VA Peer is het contact met de inwoners van groot belang. De afgelopen 
maanden kon je ons dan ook op tal van plekken en activiteiten tegenkomen. Dit is 
slechts een greep uit die activiteiten.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
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