
Busje komt zo … behalve in Schoot
In ons vorige huis-aan-huisblaadje stond een enquête over het aanbod van het 
openbaar vervoer in Schoot-Tessenderlo. We kregen veel reacties en ingevulde 
enquêtes teruggestuurd. Dankjewel daarvoor. Het bewijst dat er wel degelijk 
nood is aan een busaanbod in Schoot.

N-VA-gemeenteraadslid Ans De Jong 
werkte een voorstel tot onderzoek uit 
en legde volgende vragen voor aan de 
gemeenteraad in januari:

•  Kan de Kernnetlijn 17A (Diest - 
Tessenderlo - Mol/Leopoldsburg) 
opnieuw worden bekeken en kan 
men onderzoeken of enkele van 
deze ritten via Schoot naar Diest of 
centrum Tessenderlo kunnen rijden?

•  Wil het gemeentebestuur blijven ij-
veren voor busvervoer voor Schoot?

•  Kunnen alle contacten met de Lijn 
betreffende openbaar vervoer voor 
Tessenderlo schriftelijk gedeeld 
worden met alle raadsleden, zodat 
deze op de hoogte kunnen blijven 
van de onderlinge communicatie en 
eventuele wijzigingen/aanpassingen?

Op al deze vragen antwoordde de 
gehele gemeenteraad positief.

“Zoals afgesproken vertrok eind janu-
ari een brief naar de Lijn met de vraag 
tot reorganisatie van kernnetlijn 17A”, 
aldus Ans De Jong. De Lijn antwoord-

de hierop echter negatief. Het ziet te 
weinig potentieel en vindt het daarom 
niet opportuun om op onze vraag in 
te gaan.

“Uiteraard is dit een grote teleurstel-
ling voor ons, maar desalniettemin 
zullen we ook in de toekomst blijven 
strijden voor een busverbinding van 
en naar Schoot”, besluit Ans De Jong.

Beste inwoners,

Jullie hadden allicht gehoopt intussen al 
wat meer van jullie vrijheid herwonnen 
te hebben. Ook wij staan te popelen om 
jullie opnieuw te ontmoeten, om écht in 
gesprek te gaan met jullie!

Ondanks de minder evidente tijden 
zaten wij ook de afgelopen periode niet 
stil. Zo hebben jullie misschien wel onze 
nieuwjaarswensen in het straatbeeld 
zien opduiken. Ook in de gemeenteraad 
waren onze N-VA-raadsleden alweer 
zeer actief, zoals jullie in dit blad kunnen 
ontdekken.

Voor nu alvast veel leesplezier, en hope-
lijk kunnen we elkaar binnenkort weer 
treffen op een zonnig Loois terrasje!

Ronny Carmans
Voorzitter N-VA 
Tessenderlo
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Volg ons op sociale media 
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 5 mei.



N-VA steunde ook in 
2020 de Warmste Week
De Warmste Week zag er in 2020 anders uit dan gewoonlijk, 
maar ook tijdens deze laatste editie droegen we met N-VA 
Tessenderlo ons steentje bij aan de nationale N-VA-actie. 

Fractievoorzitter Liesbet 
Geyskens ging bloed geven bij 
het Rode Kruis. Daarnaast ging 
ze ook op pad als ‘koesterkoe-
rier’ voor het Berrefonds. Deze 
vzw deelde sjaals uit om wat 
warmte en troost te bieden aan 
mensen die een kindje verlo-
ren of moeten missen. Liesbet 
mocht enkele Looise gezinnen 
op die manier een beetje warm-
te schenken

Bestuurslid Dolf Mertens 
‘vrijwilligt’ dan weer in ons 
woonzorgcentrum, het Heuvel-
heem. Hij deed dat trouwens 
niet enkel tijdens de Warmste 
Week, maar is er het hele jaar 
door tweewekelijks trouw op 
post! Dolf is een vaste waarde 
om de bewoners te helpen bij 
het kienen op woensdagvoor-
middag.

Eindejaarsactie 
Op een klassieke manier Nieuwjaarswensen uitwis-
selen was er dit eindejaar helaas niet bij. Maar we ble-
ven met N-VA Tessenderlo niet bij de pakken zitten.

Met affiches langs de Looise wegen wensten we alle 
Looienaars ‘Ne gelukkige Nievejouwer!’. Onze leden 
bedankten we voor hun trouwe steun met een kaartje 
en een cadeautje dat we hen - uiteraard volledig 
coronaveilig - persoonlijk gingen overhandigen. De 
vele leuke reacties die we hierop mochten ontvangen, 
waren hartverwarmend. We hopen samen met onze 
leden dat we snel weer de normale werking met fysieke 
activiteiten kunnen hervatten!

Eindelijk meer burgerparticipatie dankzij Hoplr?
Tessenderlo sloot zich eind vorig jaar aan bij Hoplr, een online buurtplatform. Voor Tessenderlo valt je ‘buurt’ gelijk met het 
gehucht waarin je woont (Centrum, Berg, Hulst, Engsbergen of Schoot). Fractievoorzitter Liesbet Geyskens “Je kan via het 
platform je buren en buurt beter leren kennen. Verder kan je er spullen delen/lenen/weggeven, activiteiten organiseren voor je 
buurt, hulp aanbieden aan buren, … Kortom, het is een ideale hedendaagse manier om het sociale weefsel in de verschillende 
gehuchten verder te verdichten.”

Eindelijk meer burgerparticipatie?
Maar er is meer. Het gemeentebestuur en Looienaars kunnen 
ook rechtstreeks communiceren met elkaar via het platform. De 
N-VA formuleerde dan ook enkele suggesties om het beste uit 
Hoplr te halen en aan échte burgerparticipatie te doen: 

Looienaars kunnen ideeën lanceren
  Hou effectief rekening met positieve voorstellen!

Het bestuur kan projecten voorstellen
  Gebruik deze mogelijkheid maximaal om inwoners te informeren 
over het beleid!

Het bestuur kan enquêtes doen
  Grijp deze kans om zeer lokaal te weten te komen wat er leeft in elk 
gehucht!

“N-VA Tessenderlo is alvast heel benieuwd of dit gemeente-
bestuur alles uit Hoplr gaat halen wat erin zit”,  zegt fractie-

voorzitter Liesbet Geyskens. “De N-VA zal zelf zeker voorbeel-
den en mogelijkheden blijven formuleren aan het gemeente-
bestuur, zoals projecten en enquêtes.”

Nieuwe inwoners
Op vraag van de N-VA bekijkt de coalitie of er in het welkomst-
pakket voor nieuwe inwoners een infobrief over Hoplr kan 
gestoken worden. “Anno 2021 en in Covid-tijden is dit platform 
immers ook voor nieuwe Looienaars een uitgelezen kans om 
hun buurt en buren te leren kennen!”, besluit Liesbet Geyskens.

Wil je ook aan de slag gaan met Hoplr? 
Maak gratis een profi el aan.

Dat kan op twee manieren:
  via de ‘Hoplr’- app voor smartphone of tablet

  via de website www.hoplr.be

tessenderlo@n-va.be
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N-VA-vraagt en krijgt meer communicatie en 
sensibilisering over verkeersregels
Verkeersveiligheid ligt iedereen na aan het hart, en al zeker in schoolomgevingen. Omdat dit in Tessenderlo nog voor 
verbetering vatbaar, zoals in de Kerkstraat, deed de N-VA onderstaande voorstellen op de gemeenteraad. Ze werden 
unaniem goedgekeurd.

•  De politie moet de verschillende weggebruikers 
in schoolomgevingen extra sensibiliseren en 
moet overtreders consequent verbaliseren. 

•  Het gemeentebestuur moet via haar communica-
tiekanalen meer en specifieke aandacht schenken 
aan het verduidelijken van de verkeersregels, 
vooral over woonerven, zone 30, …)

•  Het gemeentebestuur moet onderzoeken of er op 
korte termijn maatregelen kunnen worden geno-
men om de verkeersveiligheid aan de scholen te 
verhogen.

•  Het gemeentebestuur moet onderzoeken of 
lijnbussen halt kunnen houden op de Kolmen in 
plaats van op de Markt, om zo de verkeerscirculatie te verbeteren.

De meerderheid wil wachten op het fietsplan om dan pas structurele maatregelen te nemen. Dat plan wordt momenteel 
opgemaakt door een extern bureau. “Vanzelfsprekend volgen we dit dossier van kortbij op. We zijn benieuwd naar de uitkomst van 
deze studie en zullen indien nodig zeker extra voorstellen doen”, zegt fractievoorzitter Liesbet Geyskens.

Door het bos de bomen niet meer zien
In de bossen op Baal-Groenpoort-Wetsberg kan je die uitspraak letterlijk nemen. Vele Looienaars waren verbaasd 
over de recente, zeer ingrijpende kappingen. De N-VA onderzocht de zaak.

De N-VA-gemeenteraadsleden bleven na 
verschillende vragen op gemeenteraad op 
hun honger zitten en ondernamen daarop 
zelf actie. Raadsleden Ans De Jong en 
Ronny Carmans gingen hun licht opste-
ken bij de plaatselijke boswachter.

Wat is er juist gebeurd?
In lijn met het huidige beheerplan 
gebeurde recent een zesjaarlijkse uit-
dunning. “Het gaat niet om herstel van 
inheemse beplanting, maar om uitdun-
ning van de erg dominante Amerikaanse 
eik. Dennen, zowel de inheemse als de 
Corsicaanse mogen blijven staan”, verdui-
delijkt Ans De Jong. Om de kruinen van 
resterende bomen en lagere begroeiing 
plaats en licht te geven, werden een aantal 
(door de boswachter geselecteerde) bo-
men gekapt. Takken en snoeihout hiervan 
blijven liggen, en dienen als voeding voor 
de bodem.

Helaas werden wandelpaden en toe-
gangswegen naar achterliggende weides 
zodanig kapotgereden dat er geen door-

komen meer aan was. Net op een moment 
dat ook de Looienaars massaal de lokale 
natuur (her)ontdekte. Gelukkig is dit 
intussen hersteld!

Blik op de toekomst
Op een mooi, hersteld bos is het wat 
langer wachten. De boswachter verzeker-
de echter dat, als alles groen is en in bloei 
staat, het niet zo kaal oogt als het leek 
vlak na de werken.

“We steunen de boswachter, die pleit 
voor betere communicatie over de aard 
en reden van dergelijke grote kappin-
gen. Duidelijke info zal zeker helpen om 
bezorgdheden en paniekreacties van de 
Looienaar op te vangen”, stelt Ans De 
Jong. De boswachter gaf ook nog mee dat 
men een nieuw beheersplan wil opmaken, 
waarschijnlijk ook voor dit gebied. Men 
wil dan ook de omwonenden en geïnte-
resseerden bevragen. “We juichen deze 
inspraak zeker toe”, besluit Ans De Jong.

Veel wandelplezier in de mooie Looise 
bossen! 

Eigenaar bossen: Kerkfabriek St.-Martinus
Beheer: vastgelegd in bosbeheersplan 2007-
2027

www.n-va.be/tessenderlo
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Frieda Gijbels, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


