
DECEMBER 2020, NR. 1    I    V.U.: JAN STEEMANS, POORTVELD 16, 3990 PEER

Peer 
N-VA Peerwww.n-va.be/peerpeer@n-va.be

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx november.

U kan in de strijd tegen COVID-19 ook de komende maanden blijven rekenen op uw N-VA-raadsleden

Wij wensen u
gezonde en veilige

feestdagen

Coronaherstelplan steunt Peerse gezinnen,  
ondernemers en verenigingen
Het Peerse coronaherstelplan is een steunpakket voor alle Peerse huishoudens, handelaars, horeca-uitbaters en  
verenigingen. Daarnaast zorgt het voor heel wat sociale ondersteuning. Het plan heeft ook oog voor de vrijetijds-,  
evenementen- en toeristische sector. “Op vraag van N-VA Peer kwamen alle politieke partijen uit de gemeenteraad  
samen voor overleg. Uiteindelijk schaarde de voltallige raad zich achter het plan”, zegt fractievoorzitter Wesley Kolen. 

Wat staat er in het coronaherstelplan?
Het plan bevat onder meer een ‘WinkelPEERbon’. Elk huishouden dat in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoet- 
koming, kreeg een bon van 40 euro. Per gezinslid ten laste kwam er nog eens 5 euro bij. Huishoudens zonder verhoogde  
tegemoetkoming die een bon van 40 euro aankochten, kregen 40 euro extra. Met de bon kan je betalen bij heel wat hande-
laars en horecazaken, die in het voorjaar de deuren moesten sluiten. “Op deze manier ondersteunen we alle Peerse huishou-
dens, met extra aandacht voor de meest kwetsbaren. En tegelijkertijd steunen we de getroffen handelaars en horeca-uitbaters. 
Een win-win”, zegt Wesley Kolen.

Het herstelplan bevat daarnaast heel wat vrijstellingen, subsidies en technische ondersteuning voor inwoners, handelaars, 
horeca-uitbaters en verenigingen. Alle details leest u op www.n-va.be/peer. 

Hoe kwam het coronaherstelplan tot stand?
Op vraag van N-VA Peer kwamen alle politieke partijen uit de gemeenteraad samen voor overleg. Na erg constructieve  
gesprekken en het vele en harde werk van de stadsdiensten, schaarde de voltallige gemeenteraad zich achter het corona- 
herstelplan. “De coronacrisis zorgt voor enorm veel financiële, economische en sociale onzekerheid. Maar ook voor veel 
psychisch en mentaal lijden. In zulke tijden moeten lokale politici alles uit de kast halen om eendrachtig te werken aan  
maximale ondersteuning voor getroffen Perenaars”, besluit Wesley Kolen. 

Heeft u  
een vraag?
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Niet alleen uw lokale N-VA-afdeling zet zich in voor Peer en de Perenaars. Ook de Vlaamse N-VA-ministers 
investeerden de afgelopen tijd volop in Peer. Een overzicht:

PEER

De N-VA investeert in Peer en de Perenaars

183.487,92 euro voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Peer

68.719,80 euro voor verbouwingswerken 
basisschool De Dommelbrug

De Vlaamse Regering voorzag 183 487,92 euro voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Peer. Corona hakt hard in op 
het verenigingsleven. Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren 
gaan. Een eetfestijn, een lokale wafelverkoop of een jaarlijks theateroptreden geven hen in normale omstandigheden de nodige 
zuurstof om doorlopende uitgaven te kunnen bekostigen. Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de redding 
om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in Peer mee vorm te geven.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeerde 
68.719,80 euro in basisschool De Dommelbrug in Linde 
voor verbouwingswerkzaamheden.
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www.n-va.be/peer

PEER

10.104,99 euro voor moderniseringswerken basisschool Ticheleer

4.227.868 euro extra voor Peer

99.303,58 euro voor restauratie hoeve Heihuiskens

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeerde 10.104,99 euro in basisschool Ticheleer in Wijchmaal 
om het schoolgebouw te moderniseren, zoals de renovatie van de sanitaire voorzieningen.

De Vlaamse Regering wil de gemeenten meer financiële 
ademruimte geven, zodat ze in de huidige bestuursperi-
ode volop blijven investeren. Peer kon rekenen op maar 
liefst 4.227.868 euro extra. N-VA Peer stelt voor om de 
extra middelen te investeren in veilige wegen en fietspa-
den, een betere ontsluiting van onze regio, een groene 
leefomgeving en meer veiligheid.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed 
Matthias Diependaele kende 99.303,58 euro 
toe voor de restauratie van de hoeve aan de 
Heihuiskens in Peer. De typerende langgestrekte 
hoeve getuigt van de landbouwbedrijvigheid in 
Vlaanderen in de eerste helft van de 20ste eeuw. 
De hoeve met traditioneel erf is mooi gelegen in 
open agrarisch gebied. 
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Belastingen

63% 37%

Export

83% 17%

Bevolking

58% 42%

“Bij de N-VA telt uw stem wél mee. 
De N-VA zal de komende jaren meer 
dan ooit waken over de belangen 
van álle Vlamingen.

Bart De Wever
Voorzitter 

Vlaanderen verdient

meer respect
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch 

klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.

U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat 

lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de 

andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen 

gedomineerde uitstelregering. 

Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder 

volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat 

economisch rechthoudt:

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA. 


