
Beste inwoner

Binnen enkele weken is het zover: dan 
viert onze N-VA-afdeling haar tiende 
verjaardag (meer info vindt u terug in dit 
huis-aan-huisblad). We mogen terecht 
fier zijn op dat jubileum. De voorbije 
jaren deden we ons uiterste best om een 
meerwaarde te betekenen voor alle in-
woners. Met man en macht werkten we 
aan de bouwstenen voor een (h)eerlijk 
beleid in Wuustwezel. Maar ons werk is 
nog niet af.

We blijven pleiten voor een aantrekkelijke 
leefomgeving met een goede balans  
tussen auto’s, fietsers en voetgangers. 
Dat wordt de komende jaren een  
absolute prioriteit, zeker als we onze 
dorpskernen leefbaar willen houden.

Daarnaast moeten we onze lokale 
ondernemers en zelfstandigen meer 
stimuleren en beter ondersteunen. Zij 
verdienen echt onze aandacht. En tot 
slot moeten we blijven streven naar een 
betere ruimtelijke ordening waar plaats 
is voor wonen, landbouw, ambachten, 
industrie, recreatie en natuur. We werken 
momenteel aan een witboek en hopen 
tegen 2022 naar buiten te komen met 
enkele aanbevelingen en speerpunten 
waar we de volgende jaren intensief op 
zullen inzetten.

Ik wens alle kinderen en hun ouders 
verder een leuke start van het schooljaar 
toe en een fijne terugkomst op het werk. 
Tot binnenkort!

Koenraad Seutin
Afdelingsvoorzitter

10 JAAR N-VA
in Wuustwezel: feestje!

Iedereen welkom op zondag 10 oktober!
Amusetoer
• 13 tot 18 uur, vertrek ten laatste om 14 uur
• vertrek en aankomst in de Godelievezaal (de Ark)
• lokale hapjes en drankjes onderweg
• toer op maat van gezinnen
• golfinitiatie voor kinderen

Eetfestijn met showcooking en livemuziek
• Godelievezaal
• paella: volwassenen 17 euro, kinderen 12 euro - gratis aperitief
•  inschrijven voor 2 oktober via wuustwezel@n-va.be of 0477 05 78 43 (Jens); 

uw inschrijving is definitief na betaling op BE69 9730 2382 7678
• livemuziek door baron.be en Sound Supply

Godelievezaal (de Ark) 
Achter d’Hoven 63 
2990 Wuustwezel

Alle info op  
www.n-va.be/ 
wuustwezel

Streven naar meer betrokkenheid en inspraak (p.2) 10 jaar N-VA Wuustwezel in beeld (p.3-4)

Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever
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Eerst en vooral wordt de gemeenteraad gedegradeerd 
tot een stem- en bekrachtigingsmachine en informatie- 
vergaderingen die georganiseerd worden zijn vaak niet 
meer dan het bekendmaken van keuzes die al gemaakt 
zijn of van plannen die al ontworpen werden. De 
afstand met de bevolking vergroot, terwijl het gemeen-
tebestuur juist het politieke niveau moet zijn dat het 
dichtst bij de mensen staat. Een gebrek aan transparan-
tie zorgt voor minder vertrouwen in het lokaal bestuur. 
Want communicatie met de inwoners is meer dan 
alleen informeren.

De houding van de burger ten opzichte van het lokaal 
bestuur wordt anderzijds ook bepaald door zijn ervarin-
gen met het lokaal bestuur en haar vertegenwoordigers. 
De manier waarop iemand door zijn bestuur behandeld 
wordt, bijvoorbeeld aan het loket, op een hoorzitting, bij 
een discussie over een bouwaanvraag of bij de uitvoe-
ring van wegenwerken in de eigen straat, is doorslag-
gevend voor de beeldvorming over zijn gemeente en de 
politiek.

Nood aan interactie
De N-VA wil anders omgaan met het gemeentelijke 
bestuursniveau. Zonder afbreuk te doen aan de ver-
antwoordelijkheid van de burgemeester en schepenen 
of gemeenteraadsleden. Wij verwachten van ons lokaal 
bestuur dat zij werk maken van een participatief model: 
beslissingen moeten het resultaat zijn van een interac-
tief proces. Mensen willen gehoord en ernstig genomen 
worden. Daarbij gaat het zowel om individuele bur-
gers, verenigingen, buurt- en belangengroepen als om 
adviesorganen.

Verantwoordelijkheid = betrokkenheid
Echte inspraak en participatie begint al vanaf de pro-

bleemstelling. Ruimte bieden voor het onderzoeken van 
verschillende alternatieven mondt uit in een gedragen 
beslissing. Vaak zal de uitvoering het werk zijn van de 
lokale overheid en een aantal maatschappelijke facto-
ren. Dit overlegmodel moet volgens ons voorop staan. 
Mensen die meer verantwoordelijkheid opnemen, 
voelen zich ook daadwerkelijk betrokken bij het bestuur 
van hun gemeente. Het algemeen belang moet prime-
ren boven het particuliere. Zo wordt het samenleven 
versterkt.

Onze lokale afdeling zal hier de volgende jaren op  
blijven hameren. Denk maar aan onze bezorgdheid over:

•  De buurtbewoners i.v.m. het project Segal;
•  Het zogenaamde buurtoverleg die gehouden werd in 

Loenhout i.v.m. de herbestemming van de kleuter-
school en het vroegere Blokje;

•  De inspraak i.v.m. de heroriëntatie van het rusthuis 
St. Jozef in Gooreind;

•  De nieuwe sociale woonwijken in Loenhout en 
Wuustwezel;

•  Onregelmatigheden op Camping Keienven;
•  Het stilaan doodbloeden van onze dorpskeren;
•  De manier waarop onze lokale handelaren in de kou 

worden gezet door het gebrek aan visie betreffende 
ons gemeentelijk parkeerbeleid;

•  Het feit dat horeca-uitbaters met lede ogen moeten 
aanzien hoe onze gemeente buurthuizen uit de grond 
stampt waarmee ze de concurrentie niet aankunnen.

N-VA Wuustwezel blijft zich onverdroten inzetten 
om ervoor te zorgen dat iedere inwoner gelijkwaar-
dig behandeld wordt. Een ondernemer, landbouwer, 
handelaar of zorgbehoevende moet dezelfde kansen en 
mogelijkheden krijgen, los van zijn of haar politieke 
voorkeur.

De politieke cultuur in Wuustwezel is er eentje die nog maar weinig 
voorkomt in Vlaanderen. De absolute CD&V-meerderheid zorgt voor 
steeds minder transparantie.

Streven naar meer 
betrokkenheid en 
inspraak van de burger

wuustwezel@n-va.be
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Tien jaar  

N-VA 

Wuustwezel

in beeld

2011

11 juliviering

2011Bezoek aan de Bellekeshoeve

2018

Wijkbezoek aan Wuustwezel-centrum

Ledencongres

2011

Wandeling Amandina

2011
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2019

Vernieuwd N-VA-bestuur

Valentijnsactie
2016

Aperitiefgesprek met Annick De Ridder

2016

Kippenfestijn

2016

 Moederdagactie

2017

Ludieke actie over  
Catalaanse situatie

2019

www.n-va.be/wuustwezel
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Leefbare dorpskernen
Wuustwezel is een rustige plattelandsgemeente waar het 
heerlijk vertoeven is. Maar die rust is stilaan aan het weg- 
ebben: langzaam maar zeker komen onze dorpscentra onder 
druk te staan. Jarenlang bouwen rond de dorpskernen heeft 
de historische structuur van onze gemeente aangetast. Er zijn 
grote gevolgen voor de openbare ruimte, verkeersveiligheid, 
lokale handel en onze dorpsidentiteit. 

Zowel de Bredabaan in Wuustwezel als de Wuustwezelseweg 
in Loenhout raken verzadigd. Daardoor stijgt ook de druk op 
onze secundaire wegen. Een toenemende mobiliteit in de  
kernen heeft ook gevolgen voor de parkeerdruk. Er worden 
steeds meer appartementen bijgebouwd, maar er worden niet 
voldoende parkeerplaatsen voorzien. Dat zorgt ervoor dat er 
steeds minder openbare parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Gebrek aan ringweg
In onze buurgemeente Brecht is er enkele jaren geleden een 
ringweg aangelegd. En dat werkt. Bij ons moet het zwaar ver-
keer nog altijd door de smalle Dorpsstraat. Vijftien jaar geleden 

had men al plannen moeten maken om zowel in Wuustwezel 
als in Loenhout een ringweg aan te leggen. De tracés zouden 
gemakkelijk uitgetekend kunnen worden, maar dat is tot op 
de dag van vandaag nog niet gebeurd. Het gemeentebestuur 
schuift het probleem voor zich uit om zo min mogelijk  
gedupeerden te hebben.

Jens Stoffelen start als gemeenteraadslid
N-VA Wuustwezel blijft verder werken aan de vernieuwing, verdieping en verbreding van onze partij. 

In januari werd Amber Vermeiren aangesteld als fractievoorzitter, nu verwel-
komen we Jens Stoffelen in onze fractie. Hij zal samen met Koen, Chil en  
Amber de honneurs waarnemen op de gemeenteraad. Een ideale mix van  
kennis, ervaring en jong enthousiasme.

We willen Jos Van Hasselt nogmaals hartelijk bedanken voor zijn jarenlange 
inzet in onze partij. Zowel als voorzitter, maar het laatste anderhalf jaar ook 
als gemeenteraadslid. Jos blijft als ledenverantwoordelijke nog steeds deel uit 
maken van ons bestuur. Waar mogelijk zal hij ook optreden als raadgever voor 
onze jongere N-VA’ers.

Jens Stoffelen
Gemeenteraadslid

Jos van Hasselt
Ledenverantwoordelijke

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat 
ermee gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barrica-
den staan om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider 
onze stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in 
eigen handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen 
kan in een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.  
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare  
minderheid terzijde kan schuiven.

 Jarenlang bouwen rond de dorpskernen heeft de historische  
structuur van onze gemeente aangetast.

wuustwezel@n-va.be
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever


