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Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

in Feestzaal Molenhof om 10u30
Molenstraat 24b 2960 Brecht

met gastspreker Ben Weyts
In samenwerking met N-VA Brecht, Essen en Kalmthout.
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N-VA Wuustwezel nodigt u allen uit op onze
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Wat vind je de belangrijkste 
positieve evolutie of gebeur-
tenis in Wuustwezel van 
2016?

Een toenemende 
tolerantie voor par-
tijen uit de minder-
heid. De bevolking 
wordt kritischer voor 
het status quo en de 
interesse naar een 
andere denkwijze 
groeit.

Dat het gemeente-
bestuur het advies 
van oppositiepartij 
N-VA volgt inzake 
de ‘bouwpauze’ : op-
maak gemeentelijk 
ruimtelijk structuur-
plan, advies Gecoro

Wuustwezel leeft en 
is meer dan gere-
geld in het nieuws: 
een zeer geslaagde 
Dorpsdag, de Licht- 
en Bloemenstoet, 
talrijke succesvolle 
muzikale events, ...

Dat de activiteiten 
van onze partij 
meer aantrek heb-
ben bij leden alsook 
niet leden. Kippen-
festijn en aperitief-
gesprek waren een 
succes.

De grote, talrijke 
opkomst op het kip-
penfestijn dat werd 
georganiseerd door 
N-VA Wuustwezel.

De historie met de 
Theo Verellenlaan 
waar de schepen 
van openbare wer-
ken op de gemeen-
teraad duidelijk 
een loopje neemt 
met de waarheid? 

De langdurige 
werken van de 
herinrichting van de 
dreven in Gooreind. 
De mensen beleven 
maandenlang mod-
der, diepe putten en 
veel ongemak.

Het beleid van 
Francken, Jambon, 
Homans,... Spijtig 
genoeg is vier jaar 
te kort om het ‘kar-
wei’ af te werken. 
Daarom zullen we 
in 2019 nog eens in 
de regering moeten 
stappen. 

Het werk van 
Minister van Bin-
nenlandse Zaken 
Jan Jambon en 
Staatssecretaris 
Theo Francken 
met de opkuis van 
Molenbeek en het 
vernieuwde recht-
lijnige asielbeleid.

De negatieve, af-
wachtende houding 
van de CD&V in 
de regering Michel. 
Ofwel zit je in de 
regering en werk je 
constructief mee, 
ofwel pas je. 

De barbaarse 
aanslagen in Za-
ventem. De toene-
mende radicalise-
ring zorgt ervoor 
dat onze westerse 
waarden onder 
druk komen te 
staan door terreur 
en geweld.

Vooral een goede 
gezondheid en 
geniet van de tijd 
met je kinderen en 
kleinkinderen.

Begin elke dag met 
een glimlach. Ga lief-
devol en warm met 
elkaar om, zonder 
strijd.Dan behoud 
je vriendschap en 
verdraagzaamheid.

De vele evenemen-
ten die door onze 
sport- en culturele 
verenigingen worden 
georganiseerd.

Het kunstgrasveld 
van K Gooreind VV.

De prachtpresta-
tie van Marten 
Van Riel in Rio 
en het kunst-
grasveld van K. 
Gooreind VV.

De vele activi-
teiten in onze 
gemeente: motor-
cross, ouderen-
bijeenkomst, 11 
juli, Sterke Peer 
enz...- bevorde-
ren het goede 
samenleven.

De groeiende leeg-
stand van winkel-
panden.

Het schepencollege 
van Wuustwezel dat 
voor onbepaalde 
duur een algemene 
bouwpauze inlast.

De sluiting van 
de sigarenfa-
briek Verellen 
al was dit al 
vooraf aange-
kondigd.

Er zullen altijd 
wel zaken zijn 
die bij de ene 
goed en bij de 
andere slecht 
overkomen.

Het strak en correct 
migrantenbeleid 

De sterke aanpak 
van onze regering 
inzake terreur. 

Het terugdringen en 
vernietigen van IS in 
Syriê en Irak

De kracht van 
verandering 
wordt merk-
baar.

De weigering 
van Theo 
Francken om 
een visum af 
te leveren aan 
een vreemde 
familie. 

Ondanks de herop-
leving van onze eco-
nomie, verdwijnen 
er steeds meer kleine 
handelszaken. 

De terreuraanslagen 
in Brussel.

De terreur-
aanslagen van 
maart, om 
nooit meer te 
vergeten.

De oorlog in 
Syrie is non-
aanvaardbaar  
In eigen land 
spelen de 
vakbonden een 
valse rol in het 
organiseren 
van de vele 
stakingen.

Een lang leven. Ik wens iedereen 
veel gezellig-
heid met elkaar, 
veel gezondheid 
en geluk in het 
nieuwe jaar.

Voor iedereen in 
onze gemeente 
wens ik een goede 
gezondheid. 

De burgemeester 
en zijn schepenen 
hebben geen totaal-
beeld meer van hun 
bestuursplan. Zowel 
lokale en geïsoleerde 
problematiek als 
complexere zaken 
raken niet opgelost.

Dat het de gemeente 
aan visie ontbreekt 
inzake ruimtelijke 
ordening en ad hoc 
de term bouwpauze 
uitvindt wanneer 
ze geconfronteerd 
wordt met de gevol-
gen hiervan.

Nog steeds worden 
bepaalde dossiers 
binnenskamers 
voorbereid, en soms 
zelfs beslist. In som-
mige dossiers is een 
langetermijnvisie be-
langrijker dan korte 
termijn beslissingen.

Onze ministers le-
veren goed werk. De 
vluchtelingengolf is 
goed opgevangen, de 
economie is bijge-
stuurd en het volk 
krijgt weer meer 
vertrouwen in onze 
veiligheidsdiensten?

Dat onze staatsse-
cretaris voor asiel en 
migratie Theo Fran-
cken zich niet onder 
druk laat zetten en 
een correct beleid 
blijft voeren.

In de hele wereld 
groeit het bewustzijn 
dat we dringend iets 
moeten doen aan 
de zorgwekkende 
Global Warming. 

En nu alle regerin-
gen nog. 

Het verkeerde 
antwoord van de 
traditionele par-
tijen in Europa op 
de uitslag van het 
Brexit-referendum 
en de verkiezing in 
de VS.

Dat de wereldwijde 
pers zich achter 
Clinton blijft scha-
ren en de Trump-
kiezer miskent.  Van 
minachting gespro-
ken.

De heise over 
Zwarte Piet.

Terreuraanslagen / 
platleggen van het 
land door onnodige 
vakbondsacties 
/ de nog langer 
wordende files  / 
CETA / ...

Ik wens iedereen een 
omgeving waar ze 
gelukkig en zichzelf 
kunnen zijn zonder 
angst voor extre-
misme of haat.

Een goede gezond-
heid want daar 
begint alles mee.

Ik wens alle inwo-
ners van Wuust-
wezel een goede 
gezondheid, een 
warm nest en een 
aangenaam wonen 
in onze gemeente.   

Wat vind de kwalijkste 
evolutie of gebeurtenis in 
Wuustwezel in 2016?

Wat vind je de belangrijk-
ste positieve evolutie of 
gebeurtenis in Vlaanderen, 
België, Europa of wereld-
wijd van 2016?

Wat vind je de kwalijkste 
evolutie of gebeurtenis in 
Vlaanderen, Belgie, Europa 
of wereldwijd van 2016?

Wat wens je de inwoners 
van Wuustwezel toe in 
2016.

Het druk bijge-
woond Kippenfestijn 
van de N-VA die 
stilaan het CD&V-
bestuur de richting 
aangeeft,  bijvoor-
beeld in het dossier 
van de bouwpauze.

Het ad-hocbeleid 
van het gemeente-
bestuur op het vlak 
van ruimtelijke 
ordening, wat in be-
paalde gevallen tot 
rechtsonzekerheid 
leidt voor burgers en 
ondernemers.

Theo Franckens 
kordate aanpak van 
de vluchtelingenpro-
blematiek. Ondanks 
de linkse beeldvor-
ming van vele media 
krijgt hij applaus 
van de bevolking.

De georganiseerde 
volksverhuizing 
naar Europa en de 
hieraan gekoppelde 
dreigende islamise-
ring.

Een goede gezond-
heid en veel warmte, 
tederheid en liefde.

Chil Brant
gemeenteraadslid

Joris Van Hecke
Bestuurslid

Chris Van Eynde
Gemeenteraadslid

Jos Van Hasselt
OCMW-raadslid

Emile Speltincx
Bestuurslid

Katrien Van Leuven
Bestuurslid

Eric Holemans
Gemeenteraadslid

De succesvolle 
evenementen zoals 
bloemencorso, licht-
stoet, beachweekend, 
dorpsdag en de vele 
toneelopvoeringen 
met vele vrijwillers die 
het beste van zichzelf 
geven.

Zwervuil blijft, on-
danks de invoering 
van DIFTAR, een 
groot probleem waar 
de gemeente niet 
echt vat op heeft en 
waarvoor het zoeken 
is naar het wonder-
middel.

Dat de verandering 
werkt…in beide 
regeringen. We zien 
zeker in de federale 
regering echt een 
ander soort poli-
tiek aan het werk, 
daadkrachtig en 
rechtvaardig. 

De complexe situ-
atie in het midden-
oosten met een vuile 
oorlog in Syrie en 
de terreurdaden in 
Europa waaraan ho-
pelijk snel een einde 
komt,

Hier blijf ik echt wel 
bij het heel tradi-
tionele…ik wens 
iedereen een goede 
gezondheid en héél 
véél geluk. 

Koen Van Putte
Voorzitter

Martine Deuytter
OCMW-raadsiid

Etienne De Lombaert
gemeenteraadsiid



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

Wat vind je de belangrijkste 
positieve evolutie of gebeur-
tenis in Wuustwezel van 
2016?

De inwoners van 
Wuustwezel zijn 
kritischer geworden 
over het algemeen 
beleid van het 
bestuur van Wuust-
wezel.

De tweede opeen-
volgende geslaagde 
dorpsdag op en rond 
de Bredabaan in 
Wuustwezel-cen-
trum. Dit is hopelijk 
een blijvertje.

De huidige meerder-
heid begint stilaan 
te beseffen dat men 
noodgedwongen 
toch best rekening 
moete houden met 
de mening van de 
oppositie, zij het niet                                                                  
van harte.

Kleine vervelende 
zaken geraken maar 
niet opgelost: voet-
paden Verellenlaan 
Gooreind, probleem 
huisvuil Tienpond-
straat/Kapelstraat 
Loenhout, snelheids-
beperking Breda-
baan Amandina.

Eindelijk maakt 
men werk van 
belastingverlaging 
zowel op Vlaams 
en federaal niveau.    
 
De aanpak van de 
vluchtelingencrisis. 

Het is nog steeds 
zo dat niet alleen 
de linkse oppositie 
maar zeker ook de 
CD&V ons zoveel 
mogelijk tegen-
werkt. Laten we 
hopen dat de kiezer 
deze houding 
afstraft en voor ons 
kiest. 

Een jaar vol voor-
spoed en geluk, en 
dat iedereen van 
tegenslag gespaard 
blijft.

Dat onze dorpsdag 
heel wat zaken en 
verenigingen in een 
positief daglicht stelt. 
Dat we groeien door 
mensen te stimule-
ren. 

Dat de N-VA op een 
raadzitting moet 
influisteren dat men 
ook eens de stiel-
mannen van onze 
gemeente moeten 
bevragen ipv enkel 
diegene van buiten 
de gemeentegrenzen.

Dat we de vluchte-
lingencrisis konden 
beheersen. Opvan-
gen en steunen waar 
nodig. Ingrijpen als 
het noodzakelijk is. 
Niets over proble-
men in de doofpot, 
alles werd aange-
kaart en aangepakt. 

Dat de presidents-
verkiezingen in 
Amerika niets te 
maken hadden met 
inhoud of beleids-
plannen maar met 
een persoonscultus. 
Het machtigste ambt 
van de wereld lijkt 
een karikatuurstrijd.

Een goede gezondheid 
om te vertoeven bij 
wie u dierbaar is.

Het gebrek van lan-
getermijn visie : vnl. 
ontwikkeling dorps-
kern, natuurbehoud, 
landbouw-en kmo 
zones.

Voor alle pende-
laars die dagelijks 
naar Antwerpen of 
Brussel moeten, is de 
structurele file op de 
E19 ’s morgens naar 
Antwerpen niet echt 
aangenaam.

Veiligheid en asiel 
werden door het Bel-
gisch bestuur sereen 
aangepakt.

Voor mij zijn dit 
de fratsen van 
Paul Magnette in 
het Ceta-dossier. 
Plotsklaps kent heel 
de Westerse wereld 
het balorige Wallo-
nië en is er mogelijk 
meer begrip voor de 
Vlaamse zaak.

Dat Europa geen 
antwoord heeft op 
de problemen van 
immigratie, stagne-
rende groei van de 
economie, en geen 
visie over onaf-
hankelijkheid van 
deelstaten.

Ongetwijfeld de 
aanslagen van 22 
maart in Brussel.

Een nieuw mooi lan-
delijk poort van het 
platteland zoals in 
het promotiefilmpje.

Een aanslag- en 
verkeersinfarctvrij, 
maar bovenal een 
gezond en gelukkig 
2017.

Wat vind de kwalijkste 
evolutie of gebeurtenis in 
Wuustwezel in 2016?

Wat vind je de belangrijk-
ste positieve evolutie of 
gebeurtenis in Vlaanderen, 
België, Europa of wereld-
wijd van 2016?

Wat vind je de kwalijkste 
evolutie of gebeurtenis in 
Vlaanderen, Belgie, Europa 
of wereldwijd van 2016?

Wat wens je de inwoners 
van Wuustwezel toe in 
2016.

Patrick Aernouts
Gemeenteraadslid

Steven Van den Broeck
Bestuurslid

Vic Peiten
Gemeenteraadslid

Werner Vanden Eynden
OCMW-raadslid

Ook bestuursleden Etienne De Lombaert, Mieke Van Riel en Tom Chantrain wensen alle bewoners van Wuustwezel een gezond en voorspoedig 2016.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


