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TESSENDERLO
Stel uw vraag  
op 11 juli!
Op de Vlaamse feestdag 11 juli 
maken we een uitstapje in onze 
mooie gemeente. U vindt ons op 
de volgende trefplaatsen:

14 uur: Schoot 
Parking O.C. De Kriekel

15 uur: Engsbergen 
Parking O.C. ’t Goor

16 uur: Centrum 
Binnenhof (Standaard  
boekhandel)

17 uur: Hulst 
Parking Eikelplein (aan de  
fietsenstalling)

Wilt u meer weten over onze wer-
king of onze plannen? 

Hebt u vragen of suggesties? 

U bent welkom voor een ontspan-
nen rendez-vous of een babbel-
tje met onze mandatarissen of 
bestuursleden. 

Natuurlijk kan u ook altijd terecht 
op onze website of op onze Face-
bookpagina voor meer informatie.

Vind ons leuk op Facebook!  
Zo blijf je op de hoogte van al 
onze acties en activiteiten.

www.n-va.be/tessenderlo

TESSENDERLO HEEFT ER EEN PROVINCIERAADSLID BIJ
Twee maanden geleden legde onze N-VA-frac-
tieleider Liesbet Geyskens in Hasselt de eed af
als provincieraadslid. Liesbet kreeg bij de vo-
rige provincieraadsverkiezingen 2 677 voorkeur-
stemmen achter haar naam en greep daarmee
nipt naast een zetel in Hasselt. Als eerste opvol-
ger neemt zij nu de plaats in van Mario Borre-
mans uit Heusden-Zolder. Liesbet maakt als
provincieraadslid ook automatisch deel uit van
het arrondissementele N-VA-bestuur.

“Ik ben alvast niet van plan om er mijn broek te
gaan verslijten”, zegt het Looise gemeenteraads-
lid. “Elk raadslid maakt deel uit van een beleids-
commissie en die omvat een breed werkterrein.
Tijdens de eerste zitting die ik bijwoonde, gaf ik
mijn ogen en oren de kost met het vaste voorne-
men om mij snel in te werken.”

Zoals bekend stelt de N-VA kritische vragen bij de
werking en het nut van de provincieraad. Liesbet
legt uit: “Het provinciebestuur moet om te begin-
nen spaarzamer omspringen met het belasting-
geld van de mensen. Daarnaast ben ik er ook van
overtuigd dat het enkel mogelijk is om dingen te
veranderen als je er zelf in participeert. Door aan de zijlijn staan toe te kijken kan
je nu eenmaal niets in beweging brengen. Positief is alvast de toegang tot zoveel
informatie op provinciaal niveau. Dat schept mogelijkheden om samen met Ann,
Sara, Edwin en Ans de belangen van Tessenderlo nog beter te behartigen.”

TESSENDERLO
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Beste Looienaar,
Sinds 2010 kent de N-VA een vol-
waardige afdeling in Tessenderlo.
Al snel telden wij meer dan hon-
derd leden en in 2012 behaalden we
dankzij een sterke lijst vijf verkozen
gemeenteraadsleden en twee
OCMW-raadsleden: een fraai ver-
kiezingsresultaat. In september van
dit jaar verkozen onze leden een
nieuwe bestuursploeg. Daarmee
kiezen wij met een sterk bestuur
vastberaden voor de weg vooruit. 

Tessenderlo heeft recht op een con-
structieve oppositie in de gemeen-
teraad. Een N-VA-fractie die in een
opbouwende sfeer meewerkt, maar
die ook haar taak als oppositiepartij
ter harte neemt. Het doel van onze
nieuwe ideeën en constructieve
voorstellen is een efficiënt bestuur
en meer comfort voor de bevolking.

Onze vele leden zijn de basis en de
zuurstof van de afdeling. We willen
hen nauw betrekken bij het overleg
rond onze partijwerking.  Alleen
dan kunnen wij groeien als geheel.

Wij hopen dan ook dat 2015 voor
ieder van jullie een prachtig jaar
wordt vol
fijne verras-
singen en
mooie mo-
menten. Het
is jullie allen
van harte
gegund.

HERMAN GEYSKENS
Voorzitter 
N-VA Tessenderlo

Ik ben niet van plan om
mijn broek te verslijten
in de provincieraad.
Door aan de zijlijn staan
toe te kijken, kan je nu
eenmaal niets in
beweging brengen.
provincieraadslid 
Liesbet Geyskens

Wij verwelkomen u graag op onze

NIEUWJAARSRECEPTIE 
ZONDAG 1 februari 2015
van 14 tot 18 uur - De Kriekel
Schoot - Tessenderlo
Kom bij een drankje kennis maken met onze 
Looise N-VA-familie en geniet in een gezellige 
sfeer van een babbeltje met onze mandatarissen 
en bestuursleden. Iedereen van harte welkom!
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•  U fietst weer een stuk aangenamer en 
veiliger in Looi! 

• Vlaamse subsidies voor Looise fietspaden

• Portret van een rasechte ‘dorpspolitieker’

• N-VA Tessenderlo: een actieve afdeling!
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In deze zomereditie:

Dag Looienaar,

Vogeltjes die elk hun eigen 
verhaal tjilpen, de zon hoog 
aan de hemel, wandelende 
en fietsende mensen, volle 
terrasjes met blije mensen. 
Dit moet de zomer wel zijn!

N-VA Tessenderlo blikt te-
vreden terug op wat voorbij 
is. Tegelijkertijd kijken we 
vol vertrouwen uit naar wat 
komen gaat. Een fotomonta-
ge en meer nieuws hierover 
in dit blad.

En op 11 juli viert Vlaande-
ren feest! Ook in Tessenderlo willen we dat niet zomaar laten voorbijgaan. 
Elders in deze uitgave leest u waar u ons kan treffen voor een gezellige 
ontmoeting. Wij staan open voor uw suggesties.

Samen timmeren aan de weg, met als doelstelling het welzijn van iedere 
Looienaar. Daar gaan we voor. 

Herman Geyskens 
Voorzitter N-VA Tessenderlo 

Looi fietst! Vlaanderen feest!
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Schoon volk op onze geslaagde nieuwjaarsreceptie.

De #Helfies ook in het 
Looise straatbeeld.

Zeg het met een  
bloemetje! Onze 
Moederdagactie  
werd warm onthaald.

www.n-va.be/tessenderlotessenderlo@n-va.be

We hadden u beloofd om in de Looise gemeenteraad aan te  
dringen op betere fietspaden in onze gemeente. Met de ludieke 
actie van de ‘Hobbel-Bobbel-bike’ fietste de Looise N-VA zich 
alvast in de kijker. De spandoeken die we langs de Schoterweg 
plaatsten, hebben hun doel niet gemist!

In het kader van de aanleg van de rotonde in Schoot wordt het fiets-
pad langs de Schoterweg momenteel eindelijk vernieuwd. Voor wie 
er nog zou aan twijfelen: vanuit de oppositie legt N-VA Tessenderlo 
druk op de meerderheid om onze gemeente beter te maken.

SUBSIDIES VOOR FIETSPAD SPARRENWEG

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kende bijna 100 000 euro subsidies toe aan onze gemeente voor de  
verbetering van een deel van het fietstraject langs de Sparrenweg. 

 Raadslid Sara Taels, die de fietspadenactie coördineerde: “Wij zullen ons ook in de toekomst actief blijven inzetten 
voor de verbetering van de infrastructuur en voor de veiligheid en het comfort van de zwakke weggebruiker.”

Fietsen in Looi wordt een stuk veiliger en leuker Noteer nu al in uw agenda!

Vlaamse kermis 
Zondag 13 september
Buurthuis ’t Goor
Centrum Engsbergen Tessenderlo
Van 11.30 uur tot 13.30 uur en van 16.30 uur tot 19 uur

Keuze uit typisch Vlaamse gerechten aan democratische prijzen: pensen 
met appelmoes, balletjes met krieken, spek en eieren. Ook vegetarische 
gerechten voor de liefhebbers. Kaarten zijn verkrijgbaar bij bestuurs- 
leden en mandatarissen. Meer info op onze Facebook-pagina en website.

Achter onze gemeenteraadsleden staat een ploeg 
van gemotiveerde bestuursleden klaar om uw 
belangen te behartigen. Een van hen is Schote-
naar Johan ‘Piet’ Moonen, een ‘dorpspolitieker’ 
zoals je ze nog maar zelden tegenkomt. 

MEER PIT MET PIET

“Om aan politiek te doen moet je luisteren naar 
wat er leeft bij de mensen”, weet Piet. De vracht-
wagenchauffeur en zanger van ‘Six Pact’ lanceert 
dan ook graag ideeën en zoekt mee naar creatieve 
oplossingen. 

Piet: “Als de mensen een 
probleem signaleren, 
spring ik daar graag voor 
in de bres. Zo klaagde ik 
aan dat kinderen wegens 
de werken in Schoot 
langs een bij regenweer 
modderig achterpaadje 
naar school moesten. ’s 
Anderendaags lagen er 
rubberen tapijten.”

Het valt Piet ook op dat wie op de rand van de 
gemeente woont, vaak in de kou blijft staan: “Als 
ik dan zie dat verschillende huisgezinnen niet of 
moeilijk bereikbaar zijn voor huisvuilophaling, 
dan zal ik daar een serieuze boom over opzetten. 
Om van de bereikbaarheid voor de hulpdiensten 
nog te zwijgen. Dat zijn geen details, dat is een 
kwestie van veiligheid!”

Johan ‘Piet’ Moonen 
staat ook bekend als 
een fervente biolo-
gische tuinier en 
natuurliefhebber. “Ik 
ben zeker niet de enige 
die wakker ligt van de 
verontreinigde wegver-
hardingen in natuur-
gebied Gerhagen”, zegt 
hij. “Iedereen weet dat 
daar dingen zijn ge-
beurd die niet koosjer 
zijn. Het is duidelijk 
dat de controlemecha-
nismen hier hebben ge-
faald. Jammer dat onze 
bezorgdheden onder 
een laag proper zand 
zijn bedolven. Letterlijk 
en figuurlijk.”

Portret van een rasechte
‘dorpspolitieker’

… Warre en Nand, zoontjes van N-VA-raadslid Ann Moors, er een broertje Georges hebben bij gekregen?  
Proficiat, Ann en Geert!
… jongerenverantwoordelijke Jessica Houtmeyers (De Doncker) zetelt in het Vlaams Jeugdparlement en in de afde-
lingsraad van Jong N-VA? Wie interesse heeft in Jong N-VA kan haar altijd mailen op jessica.dedoncker@n-va.be.
… OCMW-raadslid Ans De Jong tijdelijk in de gemeenteraad zetelt. Ze vervangt er Liesbet Geyskens.  
Sara Taels neemt de taak van fractievoorzitter van Liesbet over. Na de zomer pikt Liesbet de draad weer op.
… onze Ans bij haar vuurdoop op de gemeenteraad van april een opgemerkte entree maakte? Ze legde de vinger 
op onzorgvuldigheden in een belangrijk subsidiedossier. Niet de enige slordigheid waarop de meerderheid zich laat 
betrappen, trouwens. In februari ‘vergat’ de meerderheid een oppositielid met raadgevende stem aan te duiden voor 
projectvereniging De Merode. 
… Liesbet Geyskens plaatsvervangend lid werd in de Merodevereniging? Deze commissie verenigt de negen  
gemeenten die bij het Merodeproject betrokken zijn.
… Frans Couwberghs onze nieuwe penningmeester wordt? Het bestuur dankt Rony Jennen voor de inzet waarmee  
hij zijn taak altijd nauwgezet vervulde. 
… er in Limburg naar verhouding veel militairen wonen, ook in Tessenderlo? Omdat zij vaak een verhoogd risico 
lopen op posttraumatische stress start onze minister Steven Vandeput een proefproject om hen beter te begeleiden en 
de nodige nazorg te geven.

Wist je dat …

Dat Piet zich ook een verdienstelijke hobbykok mag noemen, 
kan u zelf ervaren op onze Vlaamse Kermis. Daar staat olijke 
Piet zoals steeds achter het fornuis.

Vaste paaltjes in beton versperren 
de doorgang voor de hulpdiensten. 
Dat kan toch niet?

Als de mensen een probleem 

signaleren, spring ik daar graag 

voor in de bres.

Chocolaatjes uitdelen op de Looise 
markt! Seniorenverantwoordelijke 
Agnes Jacobs: “Het deed deugd om 
zoveel positieve reacties te horen!”

Veel slimme lolbroeken op onze  
geslaagde ‘Lol-quiz’ in februari.N-VA Tessenderlo lééft!
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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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:     /     /
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