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  Hulp nodig? Ontdek hoe de gemeente u kan helpen via zutendaal.be/zutendaalhelpt

  Blijf op de hoogte van de updates via zutendaal.be en via onze Facebookpagina van N-VA Zutendaal.

  N-VA Zutendaal dankt alle vrijwilligers, zorgpersoneel, leerkrachten en opvangbegeleiders, winkelpersoneel, afvalophalers en iedereen 
die zijn steentje bijdraagt om ons dagelijks leven zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Veel moed aan alle
hulpverleners

#Coronavirus

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis

Bedankt!

Beste Zutendalenaar
Wat een tijd. Ons leven en onze omge-
ving worden danig door elkaar geschud. 
Zaken die vanzelfsprekend waren, moe-
ten volledig herdacht worden.

Het is opmerkelijk hoe technologie onze 
maatschappij op zo’n korte tijd anders 
heeft weten te regelen. Toch biedt ze 
geen oplossing voor alle situaties. Ik 
roep daarom iedereen op die niet meer 
kan werken, ondernemen of niet meer 
bezocht kan worden om moed te  
houden. In tussentijd werken de ver-
schillende overheden afdoende steun-
maatregelen uit voor elkeen die er nood 
aan heeft.

Durf ook zeker een beroep te doen op 
uw naasten, al is het dan maar voor een 

gesprek via telefoon of videochat.  
We moeten erover waken dat de per-
soonlijke afstand niet leidt tot persoon-
lijke vervreemding.

Het is bemoedigend om te zien hoe 
vrijwilligers en verenigingen in de bres 
springen voor onze dorpsgenoten en 
zorgverleners. Onze gemeentelijke  
diensten staan klaar om de vragen van 
burgers en het aanbod van vrijwilligers 
en verenigingen bij elkaar te brengen.

Volg zeker de Facebookpagina of raad-
pleeg de website van de gemeente om 
op de hoogte te blijven van updates en 
initiatieven. Ook een lichtpunt is  
dat nu nog meer dorpsgenoten het  
Zutendaalse groen opzoeken.

Laat ons elkaar aansporen om de 
veiligheidsregels op te volgen zodat we 
deze periode hopelijk zo snel mogelijk 
kunnen afsluiten. In naam van het 
N-VA-bestuur wens ik iedereen het 
beste toe en bedank ik iedereen die zich 
tijdens deze periode inzet voor het  
welbevinden van anderen.

Groeten vanuit mijn kot,

Tom Wolfs
Afdelingsvoorzitter



zutendaal@n-va.be

Extra Vlaamse subsidies voor sporthal Wiemesmeer
Basisschool De StapSteen in Wiemesmeer krijgt een subsidie van ruim 
104.000 euro voor de realisatie van de nieuwe sporthal.

Om de sterke groei van het aantal leerlingen in het basisonderwijs de baas 
te kunnen, investeert de Vlaamse Regering de komende vijf jaar een half 
miljard euro in nieuwe schoolinfrastructuur. Vlaams minister van Onder-
wijs Ben Weyts keurde eind 2019 een eerste golf van subsidiedossiers goed.

Voor De StapSteen gaat het om een verhoging van de eerdere subsidie 
omdat het leerlingenaantal in Wiemesmeer is gestegen. “Wij zijn bijzonder 
tevreden dat deze prachtige accommodatie een bijkomende subsidiëring 
ontvangt van minister Weyts. Dit nieuws bevestigt opnieuw de meerwaar-
de van de sporthal voor onze gemeente, in het bijzonder voor de school en 
de volleybalclub”, stelt afdelingsvoorzitter Tom Wolfs. “Dankzij de bijko-
mende subsidie betaalt de school de lening versneld terug aan de gemeente. 
Dat komt onze gemeentefinanciën ten goede”, zegt Wolfs.

Steun voor samenwerking lokaal woonbeleid
Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele kent een subsidie toe van ruim 
942.000 euro voor de intergemeentelijke samenwerking Lokaal Woonbeleid GAOZ 
tussen Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal.

Het is de taak van de gemeenten om te  
zorgen voor een divers en betaalbaar 
woonaanbod dat rekening houdt met de 
woonbehoeften van verschillende doel-
groepen. Daarnaast moeten de gemeenten 
ook waken over de kwaliteit van de wonin-
gen en over de woonomgeving. Zutendaal 
heeft ervoor gekozen om die taken samen 
op te nemen met Genk, As en Oudsbergen 
in een intergemeentelijke samenwerking 
Lokaal woonbeleid GAOZ. Ter ondersteu-
ning van de werking van het samenwer-
kingsverband kent Vlaams minister van 
Wonen Matthias Diependaele een subsidie 
toe van ruim 942.000 euro voor 2020-2025.

“Onder het lokaal woonbeleid regelen we 
een aantal belangrijke opdrachten. We  
voeren een sociaal woonbeleid met de 
sociale huisvestingsmaatschappijen en 
brengen de lokale woningmarkt in kaart. 
Dankzij de subsidie van minister Diepen-
daele kunnen Zutendaal en onze partners 
bijkomende middelen spenderen aan deze 
opdrachten. Dat stelt ons in staat om nog 
beter te voldoen aan de woonbehoeften van 
alle inwoners met hun specifieke noden”, 
zegt raadslid Heidi Thijs.

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
De gemeente Zutendaal investeert 50.000 euro in zonnepanelen. Tegen het einde van het 
jaar zullen op vijf gemeentelijke gebouwen zonnepanelen liggen.

Jaarlijks wekt de gemeente met deze installaties meer dan 50 kW groene elektriciteit op. Die 
investering van 50.000 euro verdient zich na negen jaar terug dankzij de jaarlijkse besparing 
aan energiekosten.

Zutendaal engageerde zich via het burgemeestersconvenant om tegen 2030 de CO2-uitstoot  
te reduceren met 40 procent. “In onze gemeente is er weinig industrie en op de mobiliteit  
hebben we weinig vat. De grootste besparing behalen we door de inspanningen van inwoners 
en duurzame aanpassingen aan het gemeentelijke patrimonium. Het gemeentebestuur geeft 
met die investeringen het goede voorbeeld voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. 
Ook voor woningen is het plaatsen van zonnepanelen nog steeds interessant”, zegt Mark 
Fricke, energiedeskundige en N-VA-bestuurslid.

 Bestuurslid Jef Bobbaers en afdelingsvoorzitter Tom Wolfs

 Heidi Thijs, raadslid

Mark Fricke
Bestuurslid
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Roelerbeek © De Kijkhut.

De uitbreiding 
van het Nationaal 
Park versterkt 
het groene imago 
van Zutendaal.”

Sterkhouder voor Zutendaal
Sinds 1988 zetelt Dirk Smits onafgebroken in de gemeenteraad. Na 24 jaar oppositie werd hij als eerste raadslid  
voorzitter van de Zutendaalse raad. Ondertussen is hij zes jaar schepen, een job die hij met veel passie uitoefent.

Hoe kwam je in de gemeenteraad terecht?
Ik was bondsleider van de KSA en de gemeentepolitiek was daarvan een logisch verlengstuk. Vanaf de eerste verkiezing was 
het meteen raak. Als 21-jarige kwam ik, als jongste van Limburg, in de gemeenteraad terecht. Ondertussen zijn we zes ver-
kiezingen verder en zit ik er nog steeds.

Gedurende die 30 jaar is er heel wat gebeurd?
Inderdaad, ik heb de kans gekregen om te groeien in de 
oppositie. Als je dan nadien een uitvoerend mandaat kan 
opnemen, is de voldoening des te groter. Niets is zo mooi 
dan als schepen mee aan het stuur van je eigen gemeente te 
zitten.

Haal je voldoening uit je mandaat?
Ongetwijfeld. In Zutendaal is de tevredenheid groot. Het is  
aangenaam wonen in onze groene gemeente. Heel vaak 
krijgen we hierover complimenten van inwoners van buur-
gemeenten. Ook in vergelijkende studies scoort Zutendaal 
bijzonder sterk. Ongeacht of de onderzoeken gaan over 
woonkwaliteit, sportinfrastructuur, dierenwelzijn of fiets- 
beleid, steeds weer behoren we tot de besten van de klas. Dirk Smits: 30 jaar gemeenteraad, minder haar maar 

meer goesting.

 Vlaams minister Zuhal Demir verhoogt het 
budget van het Nationaal Park met 43 procent.

Nationaal Park: groter,  
sterker en mooier
Het Nationaal Park Hoge Kempen wordt tweemaal zo groot, tweemaal 
zo sterk en tweemaal zo mooi.

Het Nationaal Park verdubbelt in 
oppervlakte, maar mikt ook op 
biodiversiteit en natuurgericht 
toerisme. N-VA minister van 
Omgeving, Natuur en Toerisme 
Zuhal Demir trok de financiering 
van het park op van 440.000 euro 
naar 630.000 euro per jaar. “Dat 
zorgt voor voldoende ademruimte 
voor de werking zodat de focus nu 
kan liggen op het verbinden van 
de nieuwe deelgebieden met het 
bestaande park”, zegt Demir.

“Ook voor Zutendaal verandert 
er heel wat. Met de uitbreiding 

behoort nu 907 hectare Zutendaals 
grondgebied tot het park. Dat is een 
toename van 650 hectare. We  
komen nu echt in het hart van het 
Nationaal Park te liggen”, zegt 
schepen van Toerisme Dirk Smits. 
“Vooral voor onze beekvalleien en 
‘bergen’ is dat goed nieuws. Ze vor-
men de overgang van de Kempen 
naar Haspengouw. De Zutendaal-
beek, Bezoensbeek en Roelerbeek 
wisselen af met de beboste Bezoens-
berg en Hesselsberg. Vanuit de 
populairste toegangspoort Lieteberg 
stap je nu letterlijk het Nationaal 
Park binnen”, besluit Smits.
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#IKREDLEVENS

Red levens en doe
check · check · check

VRAGEN OVER 
CORONA?
surf naar www.info-coronavirus.be 
of bel 0800 14 689.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door 
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te 

blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke 
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en 
was regelmatig 

mijn handen.

Ik hou met ouderen 
alleen digitaal of 

telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter 
afstand als ik echt 
buiten moet zijn.

“Als Vlaamse overheid roepen 
we op tot burgerzin. Als iedereen 
de richtlijnen strikt en correct 
naleeft, kunnen we samen deze 
crisis het hoofd bieden en 
kunnen we het coronavirus 
verslaan.”

Jan Jambon, 
minister-president

012095


