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Boterhammentaks kan vermeden worden
Betaal jij voor je kinderen ook een boterhammentaks? Je bent niet alleen. Sinds 1 september moe-
ten leerlingen van de Ticheleer in Wijchmaal een boterhammentaks betalen als ze ’s middags op 
school blijven eten. Het gaat om 50 eurocent per kind, per middag. Die bijdrage is niet nieuw in 
Peer. Ook in enkele andere basisscholen betalen ouders een boterhammentaks. N-VA Peer betreurt 
dat het schepencollege geen poging doet om de taks te vermijden of op zijn minst te verlagen. 

Meer daadkracht tonen
N-VA Peer heeft begrip voor de financiële positie van de 
Peerse scholen en schoolbesturen. “Wij betreuren vooral 
dat het schepencollege geen initiatief neemt om tussen te 
komen”, zegt Wesley Kolen, ondervoorzitter van N-VA Peer. 
“Zeker voor gezinnen met minstens twee kinderen loopt het 
bedrag al snel op. Van politieke partijen die zichzelf profile-
ren als gezinspartij of sociale partij, zou je dan onmiddellijk 
actie verwachten. Maar die reactie bleef helaas uit. Integen-
deel zelfs, op een vraag van N-VA op de gemeenteraad gaf 
het schepencollege aan geen verder initiatief te nemen.”  

Mogelijke oplossingen
“Wij vragen niet noodzakelijk dat het schepencollege finan-

cieel tussenkomst. Het minste wat men had kunnen doen, 
is onderzoeken of andere creatieve oplossingen haalbaar 
zijn”, zegt Wesley. In andere gemeenten werkten scholen 
bijvoorbeeld samen met het plaatselijk werkgelegenheids-
agentschap. Tijdelijke werklozen werden op die manier 
ingeschakeld om middagtoezicht te houden. Een win-win. 
In De Poort van oktober stond een oproep voor gemachtig-
de opzichters. Waarom onderzoekt men niet of vrijwilligers 
ook ingezet kunnen worden voor toezicht in scholen?

Kortom, mits wat creativiteit kan de boterhammentaks mis-
schien vermeden of ten minste gereduceerd worden. Maar 
dan moet er wel de bereidheid zijn om oplossingen te zoe-
ken. N-VA stelt helaas samen met jou vast dat die ontbreekt.

“Mits wat creativiteit kan de boterhammen-
taks vermeden worden. Helaas is het  
schepencollege daar niet toe bereid.”

Wesley Kolen, ondervoorzitter N-VA Peer

* cijfers opgevraagd bij het 

schepencollege
Dommelbrug Linde/ 

Wauberg
Pieter Brueghelschool  
Grote Brogel/Erpekom

Ticheleer 
Wijchmaal 

Per middag 0,50 euro 0,50 euro 0,50 euro

Trimesterkaart 1ste 2de 3de 1ste 2de 3de 1ste 2de 3de

Eerste kind 20 euro 17 euro 13 euro / / / 21 euro 14 euro 14 euro

Tweede kind 18 euro 15 euro 12 euro / / / 14 euro 9,50 euro 9,50 euro

Vanaf derde kind gratis gratis gratis / / / gratis gratis gratis

Jaarabonnement? Ja Nee Nee

20-beurtenkaart? Nee Ja, 10 euro per kaart Nee

N-VA
 Peer wenst u 

een fijn 2018!

N-VA Peer wenst u  
fijne feestdagen toe!
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Liliane Hinoul: Peerse rots in de bovenlokale branding 
Liliane Hinoul, gemeenteraadslid en afdelingssecretaris voor N-VA in Peer, zal ook de komende drie jaar de 
vertegenwoordiger van N-VA Peer zijn op het bovenlokale niveau binnen de partij. In oktober verkozen de 
Limburgse N-VA-leden Liliane opnieuw tot partijraadslid. Het bestuur van N-VA Peer duidde Liliane eerder 
al aan als de Peerse afgevaardigde voor het arrondissementeel bestuur in Limburg. 
Opnieuw afgevaardigde AB Limburg
Liliane Hinoul is sinds 2014 afgevaardigde voor N-VA Peer in 
het bovenlokale arrondissementeel bestuur (AB) in Limburg. In 
oktober 2017 werd ze opnieuw door het bestuur van N-VA Peer 
unaniem aangeduid om de afdeling te vertegenwoordigen in het 
AB. In Limburg bestaat het AB uit vertegenwoordigers van de 
42 lokale afdelingen, Limburgse nationale en regionale manda-
tarissen en een afvaardiging uit de provincieraad. 

Herkozen als partijraadslid 
De Limburgse N-VA-leden kozen in oktober hun dertien verte-
genwoordigers voor de nationale partijraad. Die raad is op het 
ledencongres na het hoogste orgaan binnen de N-VA.

Liliane Hinoul was de afgelopen drie jaar al partijraadslid. 
Dat mandaat wordt nu met drie jaar verlengd. De Limburgse 
N-VA-leden duidden Liliane aan 
als één van hen vertegenwoordi-
gers in de partijraad. Liliane zal 
zich verder inzetten voor onze 
partij en zowel Peer als Limburg 
vertegenwoordigen op nationaal 
niveau.

  Liliane Hinoul 
Gemeenteraadslid

Thieu Iven vervangt Davy Put 
in OCMW-raad
In ons vorig huis-aan-huisblad kon je al lezen dat Davy Put de over-
stap maakt van de OCMW-raad naar de gemeenteraad. De leegte die 
Davy laat, wordt opgevuld door Thieu Iven, die vanaf nu zal zetelen 
als OCMW-raadslid. Thieu zal namens N-VA samen met Inge Berg-
mans jouw belangen behartigen in het OCMW. 

Thieu is geboren en getogen in Kleine-Brogel. Hij is gepensioneerde 
postbode en zelfstandig landbouwer. Thieu is altijd geëngageerd ge-
weest in het maatschappelijke en politieke leven in Peer. De Perenaars 
kunnen op hem rekenen als hun vertegenwoordiger in het OCMW.

  Thieu Iven en Inge Bergmans vertegenwoordigen 
jouw stem in het OCMW.

Wist je dat ...
   de signalisatieborden op de Dommellaan afgelopen zomer naast de weg gezet werden na een vraag 

van N-VA-raadslid Sven Anthonissen op de gemeenteraad? Op dat moment waren de werken in Overpelt 
nog niet gestart. De borden zorgden voor gevaarlijke situaties, omdat de autobestuurders om de borden 
heen moesten slalommen. 

   Peer een BlueAssist-stad is? N-VA Peer voegde in 2015 een 
agendapunt toe aan de gemeenteraad met daarin het voorstel om 
met Peer aan te sluiten bij BlueAssist. Dat proces 
is nu voltooid. BlueAssist helpt mensen die zich, 
bijvoorbeeld door een beperking, moeilijk kunnen 
uitdrukken om gemakkelijk en eenvoudig te 
communiceren.

   N-VA Peer heel wat informatie over asbest op de website publiceerde?  
Wil jij meer weten? Surf dan naar de website www.n-va.be/peer.



www.n-va.be/peer

3

N-VA Peer laat jou aan het woord

Al sinds 2013 trekt N-VA Peer elke zaterdagvoormiddag een Peerse straat in om haar oor te luisteren te  
leggen bij de Perenaars. We peilden op die manier naar het klimaat in jouw straat. 
Op het einde van dit jaar zullen we 180 straten aangedaan 
hebben. Jij gaf ons tijdens deze huis-aan-huisbezoeken een 
schat aan informatie, terechte bekommernissen en uitstekende 
suggesties. Dank je wel daarvoor! Op die manier konden we, 
in samenwerking met de technische dienst van de stad, al heel 
wat kleine ergernissen oplossen. Denk maar aan dat putje in de 

weg bij jou in de straat of die kapotte straatlamp. Omdat jouw 
mening voor ons erg belangrijk is, zullen we ook volgend jaar 
onze straatbezoeken doorzetten. Verder zullen we nog enkele 
initiatieven nemen om jou aan het woord te laten. Samen maken 
we werk van een bruisend Peer!

N-VA-voorstel om asbest in kaart te brengen goedgekeurd 
Op de gemeenteraad van oktober voegde de N-VA een agendapunt toe dat de stad Peer verzoekt om in 
samenwerking met de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) asbest in Peer maximaal te 
inventariseren via (bijkomende) proefprojecten. Het agendapunt werd door de voltallige gemeenteraad 
goedgekeurd. Na ons voorstel om de Perenaar via De Poort te informeren, is het in kaart brengen van asbest 
al het tweede voorstel dat goedgekeurd wordt. In de toekomst zullen we ook een asbestplan op tafel leggen. 
Asbest, en vooral het inademen van vrijgekomen asbestvezels, 
kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s. Naast het informe-
ren van de Perenaar over de gevaren van asbest is het dan ook 
uitermate belangrijk dat de stad Peer jou en bedrijven de kans 
geeft om zo snel mogelijk te starten met het inventariseren van 
asbest. De OVAM is daarbij de aangewezen partner. Zij vergaar-
den al bruikbare informatie via proefprojecten bij particulieren, 
scholen en in de land- en tuinbouwsector.

N-VA Peer verzoekt iedereen dan ook in het belang van de ge-
zondheid van jou, de Perenaar, en het Peerse leefmilieu, asbest-
vervuiling zo snel mogelijk te melden aan de bevoegde instan-
ties. Langs deze weg komt de melding van vervuiling terecht op 
een asbestinventaris. Dit kan dan een eerste stap zijn richting 
een asbestveilig Vlaanderen en een asbestveilig Peer.

  Omdat jouw mening voor N-VA Peer erg belangrijk is, zullen we ook volgend jaar onze straatbezoeken verderzetten.

De teller 
staat op  

180 straat- 

bezoeken

“Na ons voorstel om de Perenaar via De Poort te 
informeren, is het in kaart brengen van asbest al het 
tweede voorstel dat goedgekeurd wordt.”

Wouter Van Elsacker, fractieleider

  Wil je weten welke score jij en je buren 
jouw straat gaven? Surf naar de 
website www.n-va.be/peer.



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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