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Mede onder impuls van N-VA-schepen van Financiën Roger Mertens ondernam de stad het afgelopen jaar heel wat 
initiatieven om de � nanciële gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. We konden gebruik maken van de steun van 
de hogere overheden, maar we maakten ook extra centen vrij vanuit de stadskas. 

Samengevat betekent dit dat de stad Hamont-Achel in 2020 en 2021 604.000 euro heeft uitgekeerd of nog zal uitkeren. 
Hiervan komt 277.000 euro vanuit Vlaanderen en nog eens 327.000 euro van de eigen gemeentemiddelen. In deze moeilijke 
tijden moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. We hopen dan ook dat burgers, handelaars en verenigingen met deze 
steun terug licht aan het einde van de tunnel kunnen zien.

Dat Hamont-Achel een warme gemeente is, blijkt uit de 
4.865 euro aan HApplausjes die spontaan aan drie goede 
doelen werden geschonken: VZW ’t Kietelt, Sint-Vincentius 
voedselbank en de heropstart van Buurteluur.
Roger Mertens, schepen van Financiën

Corona steunmaatregelen

HApplausjes: 180.805 euro

Elke inwoner kreeg een koopcheque van 
15 euro om te besteden bij ondernemingen 
die in de periode maart-juni verplicht ge-
sloten waren. Hierdoor steunden we zowel 
de bevolking als de lokale handelaars. 

Steun aan verenigingen

Vlaanderen geeft 155.000 euro steun aan 
verenigingen, Hamont-Achel geeft daar 
nog eens 23.000 euro bovenop. Hiervan 
reserveren we 100.000 euro bijkomende 
steun en leggen we een relancefonds aan 
van 74.000 euro voor de heropstart van 
het verenigingsleven. 

Financiële steun aan 
ondernemers

In de eerste golf van de pandemie onder-
steunden we bedrijven die niet verplicht 
gesloten waren, maar hun omzet wel aan-
zienlijk zagen dalen. Per getroffen onder-
neming trokken we 750 euro uit. In totaal 
betaalden we 63.000 euro steun uit.

Steun aan de horeca

Op de gemeenteraad van januari werd een 
steunpakket van maximum 1.000 euro per 
horecazaak goedgekeurd, onder specifi eke 
voorwaarden. Zaken die het bijzonder 
zwaar te verduren hebben, krijgen zo een 
aanmoedigingspremie voor hun hopelijk 
nakende heropstart.

Steun aan minderbedeelden

Vlaanderen ondersteunde lokale gezinnen in 
moeilijkheden voor 56.583 euro. Inwoners 
schonken HApplausjes aan goede doelen en 
daarnaast ondersteunde de stad voor 3.660 
euro Sint-Vincentius voor de aankoop van 
voedselpakketten. 

Armoedebestrijding

Tot slot gaven we 47.000 euro extra uit 
voor armoedebestrijding. Specifi eke 
doelgroepen ontvingen, in begeleiding via 
het OCMW, VVV-bonnen om in hun meest 
noodzakelijke behoeften te voorzien.
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15 euro
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Joren Mertens, nieuwe N-VA-schepen

Op 1 januari nam Joren Mertens de sjerp over van Jef Plas 
als schepen van Cultuur, Bibliotheken, Kunstonderwijs, 
Sport, Verenigingen, Erfgoed en Monumenten, Dierenwelzijn 
én Juridische zaken. Een stevig maar boeiend pakket met 
vele uitdagingen! We sommen ze even voor u op:

De sporthal van de toekomst
Een van de meest in het oog springende 
projecten is de bouw van een nieuwe 
sporthal. Door het succes van onze 
sportclubs barst sporthal De Koekoek 
uit zijn voegen. Als fervent sporter zet 
Joren met veel plezier zijn schouders 
onder dit dossier. 

De nasleep van corona
Ons weelderige culturele leven heeft 
door de coronacrisis zware klappen ge-
kregen. De N-VA hecht veel belang aan 
ons weefsel van verenigingen en zal dan 
ook al het mogelijke doen om ervoor 
te zorgen dat we samen uit dat duistere 
dal kunnen klimmen. Men weet pas wat 
het is om iets te missen als het er niet 
meer is. Zo voorziet het stadbestuur, 
naast het geld van de Vlaamse overheid, 
extra financiële middelen ter onder-
steuning van onze verenigingen. Verder 
is er door de diensten van de stad hard 
gewerkt aan een cultureel programma 
van nooit eerder geziene omvang! 

Jeugdig enthousiasme op erfgoed
Het is misschien merkwaardig dat de 
(veruit) jongste telg van het schepen-
college ook de bevoegdheid Erfgoed en 
Monumenten op zich neemt. Wie Joren 
kent, weet echter dat hij erg gepassi-
oneerd is door ons erfgoed. Dit werd 
alleen maar versterkt door zijn tienjari-
ge loopbaan als jobstudent in de Winkel 
van Broeder Martinus in de Achelse 
Kluis. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat hij broeder Gaby, na zijn vertrek 
naar de abdij van Westmalle, beloofde 
om zich te ontfermen over het erfgoed 
van de Achelse Kluis.

Dierenwelzijn als eerbetoon aan een 
overleden vriendin
Joren is van nature uit een echte dieren-
vriend. Zo eet hij al geruime tijd geen 
vlees meer. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat hij zich wil inzetten voor het 
dierenwelzijn in zijn stad. Deze moti-
vatie werd alleen maar versterkt door 
het overlijden van zijn beste vriendin 
in december. Zij was ook erg gepassio-
neerd door dieren. Het uitwerken van 
een sterk beleid rond dierenwelzijn ziet 
Joren dan ook als een eerbetoon aan 
haar. 

Wij bedanken Jef Plas (PRO) voor zijn werk!
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Beste inwoners,

Het duurt lang, het duurt ont-
zettend lang. Corona bepaalt nu 
al een jaar hoe we leven, maar 
ook hoe sommigen moeten 
overleven. In het bijzonder denk 
ik aan onze horecazaken, onze 
senioren en onze jongeren. Het 
stemt me bijzonder gelukkig dat 
naast Vlaanderen ook onze eigen 
gemeente alles op alles zet om 
ervoor te zorgen dat onze onder-
nemingen gesteund worden in 
deze moeilijke tijden. 

Recent kwamen we in het oog 
van de storm terecht met de 
ene na de andere uitbraak van 
corona. We konden het beest 
nochtans heel lang op een 
relatief goede manier uit onze 
gemeente houden. Bedankt 
aan het zorgpersoneel, de 
schooldirecties en iedereen die 
meteen heeft ingegrepen om de 
‘schade’ in te perken. Het toont 
weer maar eens aan in wat voor 
een fragiel evenwicht we ons 
bevinden. Toch verlangen we 
allemaal naar betere tijden, die 
er ongetwijfeld zullen komen! 

We zullen opnieuw kunnen 
genieten van onze cultuur, onze 
sport, onze horeca en onze 
vrienden. We zullen opnieuw een 
enigszins normaal leven kunnen 
leiden, maar enkel als we ons 
aan de maatregelen blijven 
houden en ons laten vaccineren 
wanneer het zover is. Niet alleen 
voor onszelf, maar voor iedereen 
die we graag willen terugzien. 

Nick Van Elsen, 
voorzitter N-VA 
Hamont-Achel

De opening van de 
nieuwe sporthal staat 
gepland bij het begin 
van het sportseizoen 
2023-2024.

Het volgende Aha-
seizoen zal er één zijn 
zoals nooit ter voren! 

Gesprek

hamont-achel@n-va.be
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Bloed geven doet leven
Afgelopen kerstperiode konden we niet present geven op de traditionele kerstmarkt 
met een eindejaarsactie. Onder impuls van Vlaams minister Zuhal Demir werden de 
lokale mandatarissen opgeroepen om hun goed hart te tonen voor de gemeenschap 
door bloed te geven voor het Rode Kruis Vlaanderen. N-VA-schepen Roger Mertens 
ging hier graag op in en doneerde het eerst in zijn leven bloed tijdens de inzamelactie 
in de Posthoorn op 28 december 2020. Zo ziet u maar dat het nooit te laat is om bloed 
te geven! Het kost slechts een klein beetje van uw tijd, maar het kan voor een ander het 
verschil betekenen tussen leven en dood. Dankzij deze oproep heeft het Rode Kruis er 
alvast een trouwe donor bij! 

Een nieuw sportlandschap in Achel 
We werken hard aan een nieuwe sporthal in Achel. U mag van ons bij elke editie 
van ons huis-aan-huisblad een update verwachten over dit dossier.

In januari werd de selectieleidraad goedgekeurd. Aan de hand van deze leidraad 
worden geïnteresseerde bouwfirma’s geselecteerd. Zij krijgen een lijvig document met 
alle eisen die we stellen voor de nieuwe sporthal. Aan de hand hiervan zullen zij een 
offerte en plan opstellen, waarna deze op hun beurt weer beoordeeld zullen worden.

De nieuwe sporthal is echter niet 
de enige investering die zal ge-
beuren in de sportinfrastructuur 
van Achel. Zo werken we achter de 
schermen hard aan een terrein voor 
beachsporten achter de huidige 
sporthal. Daarnaast zal de bouw 
van de nieuwe sporthal gepaard 
gaan met de verhuis van de tennis-
terreinen. De Tennisclub Achel zal 
in de toekomst een nieuwe thuis 
vinden aan de noordkant van het 
Klein Eind. 

(Kleine) uitbreiding 
van het bestuur
Voor afdelingssecretaris Esther 
Goolaerts werd 2020 toch nog een 
jaar van blijdschap en geluk. Op 
19 november beviel ze van haar 
zoontje Noud. Van harte proficiat 
met je lieve welpje, Esther! 

Word lid!
Kriebelt het bij u om mee te denken over het Hamont-Achel van 
de toekomst? Heeft u een groot hart voor Vlaanderen en loopt u 
over van goede ideeën? Aarzel dan niet om contact op te nemen 
met onze afdeling via onze website, sociale media of e-mail! 

Hoe lid worden? 

Heel eenvoudig! Surf naar www.n-va.be en klik op “Word lid”.
U steunt hiermee onze partij voor slechts € 12,50 / jaar. 

Neem eens een kijkje op onze website: www.n-va.be/hamont-achel
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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