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’t Schoolhuis

Theo Verellenlaan 88 Gooreind

N-VA Wuustwezel nodigt u van  
harte uit op haar nieuwjaarsreceptie

Gastspreker is Steven Vandeput, 
minister van Defensie. 

In samenwerking met N-VA Brecht.

N-VA Wuustwezel
Nieuwjaarsreceptie
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N-VA Wuustwezel 
wenst u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Wuustwezel wenst u fijne feestdagen!



2 3

1   Wat vind je meest negatieve ontwikkeling 
in Wuustwezel van 2017?

2   Wat vind je belangrijkste realisatie van 
N-VA Wuustwezel van 2017?

3   Wat vind je de belangrijkste positieve 
evolutie of gebeurtenis in Vlaanderen of 
daarbuiten van 2017?

4   Wat vind je de kwalijkste evolutie of  
gebeurtenis in Vlaanderen of buiten 
Vlaanderen van 2017?

5   Wat wens je alle inwoners van  
Wuustwezel toe in 2018?

1  Dat we nog 
steeds verkeers-
drempels aanleggen 
als snelheidsrem-
mende maatregel en 
geen ledverlichting 
voorzien bij de 
renovatie van de 
dreven in Goor-
eind.

2  De opstart van 
Jong N-VA en inwo-
ners die spontaan 
contact zoeken met 
onze partij. We 
breiden nog uit.

3  De doorbraak in 
het Oosterweeldos-
sier. De schop gaat 
straks écht in de 
grond. Dankzij de 
N-VA is dat dossier 
uit de impasse 
geraakt.

4  De laksheid 
van Europa bij de 
toestand in Span-
je. Mensen die 
voor hun mening 
uitkomen worden 
afgetuigd, anders-
denkende politici 
gooien ze in de 
gevangenis. 

5  Alleszins veel 
geluk en een goede 
gezondheid. En dat 
onze inwoners zich 
op 14 oktober 2018 
goed voelen om 
hun stem aan onze 
partij te geven.

  Koen Van Putte, 
voorzitter, fractie- 
voorzitter en  
gemeenteraadslid

1  Een ongeziene 
bouwwoede, met 
ontelbare appar-
tementen, en het 
verdwijnen van het 
landelijk karakter. 
Er ontbreekt een 
langetermijnvisie 
op het bouwbeleid.

2  Met sterke 
voorstellen konden 
we druk zetten op 
het bestuur. En met 
succes: de verbete-
ring van ons wegen-
net is daar een goed 
voorbeeld van.

3  Dat er meer 
aandacht is voor het 
klimaat. En bij ons: 
chapeau voor het 
fantastische werk 
van Jan Jambon en 
Theo Francken.

4  De onophoude-
lijke terreuraansla-
gen, en de onterech-
te kritiek, vooral uit 
linkse hoek, tegen 
maatregelen om 
de instroom van 
vluchtelingen onder 
controle te houden.  

5  Ik wens ieder-
een een heel goede 
gezondheid, een 
warm nest, weinig 
zorgen en een aan-
genaam wonen in 
Wuustwezel. Fijne 
kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!

  Jos Van Hasselt, 
ondervoorzitter en 
OCMW-raadslid

1  Verkeersveilig-
heid is belangrijk, 
maar moeten 
verkeersdrempels 
zo gemaakt worden 
dat je je auto kan 
beschadigen?

2  Dat de gemeen-
teraad en niet het 
schepencollege be-
sliste over de locatie 
van de ANPR-ca-
mera’s.

3  Dat België als 
eerste en een van 
de weinigen landen 
kritiek heeft geuit 
op de repressie van 
Madrid tegenover 
de Catalanen.

4  Dat men in 
Catalonië achter de 
tralies kan vliegen 
voor het uiten van 
een mening. Dat er 
in Spanje geweld  
gebruikt wordt 
tegen de eigen 
bevolking en de 
Europese Unie niets 
doet.

5  Vooreerst een 
goede gezondheid. 
En dat onze kinde-
ren mogen opgroei-
en in een veilige 
samenleving waar 
de eigen identiteit 
naar waarde wordt 
geschat.

  Chris Van  
Eijnde, 

secretaris

1  De vele onge-
vallen met jonge 
dodelijke slacht-
offers, soms met 
vluchtmisdrijf zoals 
op de Nieuwmoerse 
Steenweg.

2  Het witboek 
voor veilig verkeer. 
Veel punten die de 
N-VA heeft aange-
geven zijn stilaan 
uitgevoerd.

3  Dat Clics Toys 
dubbel zo groot is 
geworden en nu 
zelfs een concurrent 
is van Lego. Een 
knappe prestatie.

4  De rellen in 
Brussel en Antwer-
pen, daar heb ik 
geen woorden voor.

5  Wat is de een 
zonder de ander? 
Daarom wensen ik 
jullie met elkaar fij-
ne feestdagen, maar 
vooral een heel 
gelukkig nieuwjaar!
      

  Martine  
Deruytter,

OCMW-raadslid

1  Het zwerfvuil 
blijft een probleem. 
De wegenwerken 
die maar blijven 
duren, te weinig 
deftige fietspaden.

2   De groeiende 
ledenlijst en de 
mooie opkomsten 
op onze activiteiten. 
Een signaal dat we 
goed bezig zijn.

3  Het streng 
maar rechtvaardig 
beleid van Theo 
Francken en andere 
N-VA-toppers.

4   De algemene 
passieve houding 
van CD&V in de 
regering. Een laks 
beleid van justitie, 
te weinig erkenning 
van de slachtoffers 
van bijvoorbeeld 
vluchtmisdrijven.

5  Een gelukkig en 
vooral gezond 2018!

  Emile Speltincx,  
organisatieverant-
woordelijke

1  Het zwerfvuil is 
een groot werkpunt. 
Het weghalen van 
vele vuilnisbak-
ken heeft voor 
een slechter effect 
gezorgd. Mensen 
met een hond zijn 
hier ook mee de 
dupe van. 

2  N-VA Wuust-
wezel had een 
betere visie op 
projecten als de 
Theo Verellenlaan, 
Achter d’hoven, en 
de Duinenstraat. 
Spijtig dat we onze 
ideeën niet konden 
realiseren door de 
macht van de huidi-
ge meerderheid.

3  G-sport Vlaan-
deren in een prach-
tige organisatie 
die zich inzet voor 
mensen met een be-
perking. Ze maakte 
de laatste jaren een 
mooie progressie 
en zorgde voor veel 
vreugde.

4  De terreuraan-
slagen zijn heel 
triestig en onmen-
selijk. Tijd dat hier 
een einde aan komt.

5  Ik wens iedereen 
een goede gezond-
heid en veel geluk. 
Geniet van de 
kleinste dingen in 
het leven.

  Jens Stoffelen, 
bestuurslid Jong 
N-VA

1  Het is duidelijk 
dat het gemeente-
bestuur de druk 
van de aanstaande 
verkiezingen voelt. 
De meerderheid 
wil nog snel wat 
gedaan krijgen, met 
ondoordachte pro-
jecten tot gevolg.

2  Het opstarten 
van de lokale Jong 
N-VA-afdeling. Dit 
getuigt van een zeer 
positieve groei bin-
nen onze afdeling.

3  We kunnen 
nu duidelijk het 
verschil zien tussen 
het N-VA-model en 
dat van de PS. De 
Verandering Werkt.

4  Het feit dat een 
regering die geweld 
gebruikt tegen haar 
eigen burgers nog 
steeds steun krijgt 
in Europa kan ik 
echt niet begrijpen.

5  Een goede 
gezondheid, een 
goede job en een 
veilige omgeving 
om daar ten volle 
van te genieten.

  Joris Vanhecke,
voorzitter Jong 
N-VA

1  Hetzelfde als vo-
rig jaar: de intussen 
structurele file ‘s 
morgens op de E19 
naar Antwerpen is 
voor de dagelijkse 
pendelaars geen 
pretje.

2  De geboorte 
van Jong N-VA 
Wuustwezel. Echt 
hoopgevend voor 
onze afdeling dat de 
jeugd zijn schou-
ders mee onder ons 
project zet.

3  Het ineenstorten 
van IS. Laten we 
hopen dat dit een 
voorbode is van een 
echte Arabische len-
te in tegenstelling 
tot die van 2011.

4   De aanslagen 
die maar niet op-
houden. De veilige 
jaren ‘90 lijken ver-
der weg dan ooit.

5  Een rustig, 
aangenaam leven 
en veel wijsheid in 
het stemhokje op 
zondag 14 oktober.

  Steven Van den 
Broek,  

webbeheerder

1  De opgebouwde 
reserves van in 
het begin van de 
bestuursperiode 
zijn voor een groot 
stuk opgebruikt. De 
geplande investe-
ringen zijn maar 
gedeeltelijk gereali-
seerd.

2  De vernieu-
wing van het 
scholencomplex in 
Loenhout is beslist 
en wordt gereali-
seerd. Een goede 
en noodzakelijke 
investering voor 
onze jeugd.

3  Er wordt einde-
lijk komaf gemaakt 
met de bezwaren 
voor de Ooster-
weelverbinding en 
de werken worden 
gestart dankzij onze 
partij.

4  Steeds meer 
krijgen we te maken 
met de verdere is-
lamisering in onze 
samenleving. Beetje 
bij beetje worden 
onze waarden aan-
getast.

5  Ik wens de bewo-
ners van Wuustwe-
zel bij de verkiezin-
gen in oktober 2018 
een verstandige 
keuze voor een 
ander bestuur.

  Vic Peiten, 
raadslid, 

gemeenteraadslid

1  Er is steeds 
minder te doen in 
Wuustwezel. Er 
zouden meer activi-
teiten georganiseerd 
moeten worden, om 
een gemeenschaps-
gevoel te creëren.

2  Onze inbreng op 
de gemeenteraad. 
We stellen het hui-
dige beleid in vraag  
en geven kritiek op 
slecht georganiseer-
de projecten.

3  Dankzij Ben 
Weyts wordt die-
renwelzijn eindelijk 
op de politieke 
kaart gezet. Dit 
soort beleid is nodig 
in Vlaanderen en 
werpt zijn vruchten 
af.

4  De democra-
tische waarden 
die Europa wil 
handhaven en hun 
stilzwijgen over 
heel de situatie in 
Catalonië, schaadt 
de Europese Unie 
enorm.

5  Ik wens iedereen 
in Wuustwezel 
een aangename 
woonomgeving toe 
in voorspoed en 
geluk.

  Amber  
Vermeiren, 

secretaris Jong 
N-VA

1  Dat we er niet 
in slagen om de 
handelsgebieden 
in Gooreind en 
Loenhout verder uit 
te bouwen, zodat er 
nog meer bruisende 
kernen ontstaan.

2  Dat we de vinger 
aan de pols houden, 
dossiers kritisch 
bekijken en onze 
kiezers blijven 
informeren, telkens 
opnieuw en niet 
enkel in het verkie-
zingsjaar.

3  Dat de economie 
weer aanzwengelt, 
er ondernomen 
wordt en dat er jobs 
bijkomen. Hier-
door krijgen meer 
mensen zekerheid, 
kansen en een 
toekomst.

4  Dat meerdere 
conflicten in het 
buitenland onze 
straten beheersen.

5  Voor ieder die je 
lief is een schitte-
rend jaar, vol geluk, 
maar vooral een 
goede gezondheid. 
En dat je elke dag 
de dag mag pluk-
ken.

  Werner Vanden 
Eynden,  

OCMW-raadslid

1  Het gebrek aan 
controles op de 
nachtwinkels. Zij 
mogen blijkbaar 
meer dan de traditi-
onele handelaars.

2  De kritische 
kijk op de werk-
zaamheden in de 
Theo Verellenlaan 
en de Dreven. 
N-VA Wuustwezel 
vertolkte de stem 
van de betrokken 
buurtbewoners naar 
het bestuur.

3  De kordate 
aanpak van Theo 
Francken en Jan 
Jambon die zelfs in 
Franstalig België 
wordt gesmaakt.

4  Politieke partijen 
die omwille van 
electorale redenen 
hun eigenheid aan 
de kant schuiven 
en onze Westerse 
waarden en normen 
verloochenen.

5  Veel geluk en een 
goede gezondheid.

 Eric Holemans, 
gemeenteraadslid

1  Het gebrek 
aan visie van het 
gemeentebestuur 
inzake woonbeleid, 
waar de ons-kent-
ons-cultuur nog 
stevig ingebakken 
zit.

2  De N-VA 
fractie houdt het 
bestuur bij de les, 
bijvoorbeeld bij het 
vergunningsdossier 
van het eendenei-
land in het park van 
Wuustwezel.

3  De sterke 
prestaties van Theo 
Francken en Jan 
Jambon in de fede-
rale regering.

4  Hoewel de eco-
nomische herople-
ving voor Vlaan-
deren een zegen is, 
blijven de transfers 
naar het zuiden van 
het land nog steeds 
intact.

5  Ik wens alle 
burgers in 2018 
een coalitiebestuur 
in plaats van het 
bestuur door één 
partij die al 40 jaar 
aan de macht is.

  Patrick  
Aernouts, , 

gemeenteraadslid

1  De poging van 
het bestuur om via 
de deontologische 
code de gemeente- en 
OCMW-raadsleden 
monddood te maken op 
de sociale media.

2  Dat de N-VA-fractie 
zowel in de gemeente-
raad als in de OCMW-
raad het bestuur bij de 
les houdt en op een po-
sitieve manier het beleid 
mee tracht te sturen.

3  De kordate aanpak 
van Theo Francken op 
het vlak van migratie; 
streng als het moet 
en mild als het kan. 
Zonder hem was de is-
lamisering van dit land 
al een feit geweest.

4  De onwaarschijnlijke 
houding van de EU en 
CD&V inzake Cata-
lonie, waar de Spaanse 
overheid onschuldige 
burgers in elkaar laat 
slaan en andersdenken-
de politici in de cel laat 
stoppen.

5  Een goede gezond-
heid voor iedereen en 
een gezonde kijk op de 
partij die al 40 jaar aan 
de macht is, maar zijn 
traditioneel katholiek 
gewaad heeft afgewor-
pen.

  Chil Brant, 
gemeenteraadslid 
en communicatie-
verantwoordelijke

Ook Rudy Berkvens, Mieke Van Riel en Katrien Van Leuven wensen alle bewoners van Wuustwezel een gezond en vreugdevol 2018.

N-VA Wuustwezel wenst  
u een prettige Kerst!



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

2017-11_Onbezorgde oude dag.indd   1 22/11/2017   16:02:01


