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V.U.: KOEN VAN PUTTE, PIJLKRUIDSTRAAT 26 2990 WUUSTWEZEL

Eetfestijn
N-VA Wuustwezel organiseert

met Jan Jambon over veiligheid & terrorisme 
GC 't Schoolhuis | Theo Verellenlaan 88 | Wuustwezel (Gooreind)

voor €20pp (kind<12j: €10) krijg je een aperitief, diner in buffetvorm en dessert

Geïnteresseerd? Stort voor 5 mei het juiste bedrag op BE69 9730 2382 7678 

 met vermelding van naam en aantal personen | Iedereen van harte welkom!

V.U. Koen Van Putte |Pijlkruidstraat 26 | 2990 WUUSTWEZEL

vrijdag 12 mei - 18u30
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Koster Berkvensplein, een gemiste kans
In navolging van het Pastoor Jozef Meeusenplein vóór de kerk te Gooreind stelde de N-VA-fractie op de  
gemeenteraad van 27 februari voor om het plein áchter de kerk het Koster Berkvensplein te noemen.  
In afwachting van een advies van de cultuurraad werd het voorstel door alle politieke fracties unaniem  
positief onthaald. 

Frederik Berkvens was voltijds koster/organist van 1927 tot 1962, 
toen hij op pensioen ging. Ook daarna bleef hij de facto koster, 
minstens deeltijds, tot de leeftijd van 75 jaar, in 1970. Daarna werd 
er geen voltijdse koster/organist meer in dienst genomen en werden 
deze functies vervuld door diverse vrijwilligers. Frederik Berkvens 
woonde vele jaren op de hoek van betreffend plein.

Onze ontgoocheling was echter groot toen de schepen van  
Cultuur op 27 maart vertelde dat ons voorstel een negatief advies 
kreeg van de cultuurraad, met een kleine ‘c’ in dit geval. Het plein 
krijgt geen officiële benaming. Men wil liever de officieuze  
benaming ‘Kerkplein’ behouden. Met alle risico tot naams- 
verwarring met het plein voor de kerk tot gevolg.

Het is een gemiste kans om dit plein niet te vernoemen naar een 
historisch belangrijke persoon van de Gooreindse gemeenschap, 
vinden N-VA-gemeenteraadsleden Chil Brant en Koen Van Putte.

Veranderingen in de gemeenteraad
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd Etienne de Lombaert als gemeenteraadslid verkozen voor de N-VA Wuustwezel.  
Begin van dit jaar nam Etienne de beslissing om voortaan als onafhankelijke te gaan zetelen. De N-VA bedankt Etienne in ieder 
geval voor de samenwerking en wenst hem veel succes voor de toekomst. Voortaan kunnen diegene die Etienne als contactpersoon 
hadden, terecht bij Emile Speltincx en Jos Van Hasselt. 

N-VA trakteert op chocolade
Op zaterdag 11 feburari trotseerden een aantal moedigen van onze 
afdeling de weergoden om onze ondertussen vermaarde valentijn-
schocolaatjes uit te delen aan u. Aan de reacties te horen kan u dit 
initiatief weer sterk smaken. Letterlijk en figuurlijk!

 Jos van Hasselt
Fazantendreef 19
2990 Wuustwezel
0476 41 70 37
jos.vanhasselt@n-va.be

 Emile Speltincx
Theo Verellenlaan 4 bus 2
2990 Wuustwezel
0491 07 76 94
emile.speltincx@n-va.be

 Voorzitter Koen Van Putte, OCMW-raadslid Martine  
Deruytter en secretaris Chris Van Eijnde.

 Rudy Berkvens (links) met N-VA-voorzitter Koen Van Putte 
(rechts).
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De Luistervink
Onze Luistervink fladderde de laatste maanden over Wuustwezel. Ze hoort veel - en ziet veel - 
maar kan helaas niet zwijgen .... En wat hoorde onze vink?

  dat gemeentes worden aangespoord om te fusione-
ren met buurgemeenten.

  dat dit voor de Wuustwezel 500 euro per inwoner 
zou opbrengen of 10 miljoen euro in totaal. 

  dat dit de belastingen sterk zou verlagen, maar dat er 
wel geen kandidaat-buurgemeentes zijn. 

  dat Wuustwezel een diervriendelijke gemeente is, 
maar dat niet iedereen van honden houdt.

  dat er in Gooreind vergiftigde vleesbrokjes zouden 
gevonden zijn.

  dat de hondenbaasjes natuurlijk wel altijd alle  
hondenpoepjes van hun hond moeten opruimen.

  dat de twee Wezelse kerkhanen Sus en Baltazar in ‘t 
echt ook bestaan.

  dat ze wel heel goed op de hoogte zijn van alles wat 
op de gemeenteraad besproken wordt.

  dat ze heel graag over verzuring schrijven en dat ze 
misschien eens in de spiegel moeten kijken.

  dat er de laatste tijd veel geschoten wordt op het 
militair domein.

  dat betreden niet toegelaten is (buiten de  
schietoefeningen) behalve op de twee hoofdwegen.

  dat je alle gegevens over de schietoefeningen vindt 
op de website van de gemeente ... Brecht.

  dat de N-VA in september 2012 een witboek van 
verkeersproblemen overhandigde aan de vorige 
burgemeester.

  dat dit boek een overzicht gaf van alle slechte wegen, 
en gewenste verkeersverbeteringen.

  dat de gemeente de meeste werken inmiddels reeds 
uitvoerde of plande.

  dat de N-VA heel blij is met het uitvoeren 
van haar verkeersprogramma.

  dat de verbetering van het voetpad van 
de Theo Verellenlaan er nu komt, na een 
klacht van de N-VA.

  dat ... maar dat is voor een volgende keer!

In de kijker

Joris Vanhecke
Wie is Joris Vanhecke?
Ik ben een 23-jarige informaticus 
uit Ekeren. Zes jaar geleden  
verhuisde ik naar Gooreind met 
mijn moeder en jongere broer.

Waarom koos je voor de N-VA?
De politiek is voor het eerst op mijn radar gekomen tijdens de 
bankencrisis van 2008. Toen kwam de regering-Leterme I ten 
val door haar prutswerk rond Fortis. Toen een paar jaar later 
Leterme II viel over het  BHV-dossier, begon ik tijdens die cam-
pagne de politiek echt te volgen. Ik was toen 17.

Wat mij opviel, is dat ik de N-VA en Bart De  Wever altijd gelijk 
moest geven in hun analyse. Bij elke uitspraak, elke visie, elk 
voorstel groeide mijn overtuiging. De standpunten van de N-VA 
kwamen bij mij over als volkomen logisch en dat gaf een klik.

Wat is jouw huidige functie bij N-VA Wuustwezel?
Ik ben bestuurslid en jongerenverantwoordelijke. Als bestuurs-
lid heb ik  me tot nu toe vooral beziggehouden met het helpen 
organiseren van onze activiteiten.

Als jongerenverantwoordelijke wil ik het liefst Jong N-VA 
Wuustwezel oprichten maar we hebben nog een paar jongeren 
nodig.

Hoe bekijk jij de politieke toekomst van N-VA  
Wuustwezel en van jou persoonlijk?
N-VA Wuustwezel zit momenteel in de oppositie, maar we 
zouden liever zelf mee de gemeente versterken. Daarom voeren 
we geen  oppositie met onhaalbare ideeën maar houden we het 
bestuur nauwlettend in het oog. Het is onze voornaamste taak 
hen eerlijk te houden. 

Ik geloof dat we zullen groeien bij de volgende verkiezing maar 
voor de rest kan ik niets voorspellen. Zelf blijf ik actief binnen 
het bestuur, zeker tot aan de verkiezingen van 2018.

Weetjes uit 
de gemeente



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

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 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:     /     /
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