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2 651 keer bedankt!

Veilig thuis in een welvarend Wuustwezel

Beste inwoners van Wuustwezel, Loenhout en Gooreind,

Zondag 14 oktober … Na weken van 
intense voorbereiding van ons team steeg 
de spanning tot ongekende hoogtes. De 
kiezer heeft beslist, de kaarten zijn gelegd. 
Ondanks een heel sterke lijst met veel 
ervaren nieuwelingen en heel wat gedreven 
jongeren (zes kandidaten jonger dan 25 
jaar), konden we onze inspanningen van de 
voorbije bestuursperiode niet verzilveren.

IJzersterk team
Er was inderdaad een lichte achteruitgang: 
we behaalden vijf zetels tegenover zes bij 
de vorige verkiezingen. Aan de andere kant 
hebben we weer een ijzersterk team dat u 
vanaf januari zal vertegenwoordigen in de 
gemeenteraad. En behaalden we voor de 
provincieraad met 31,1 procent een heel 
mooie score. 

Ik dank hierbij, namens het ganse N-VA-

team, al onze kiezers. En sportief als we 
zijn, feliciteren we ook de meerderheids-
partij.

Constructieve oppositie
In de oppositie zullen we ons weer tonen 
langs een kant die onze kiezers van ons 
verlangen. De N-VA is nog steeds een partij 
die recht voor de raap is, dingen durft 
zeggen en zaken noemt zoals ze zijn. Geen 
blad voor de mond, indien nodig zelfs ‘een 
luis in de pels’. Maar evengoed zijn we 
steeds bereid om oplossingen aan te  
reiken en mee uit te werken. U gaat de  
komende zes jaar nog héél veel van de 
N-VA, de tweede grootste partij van 
Wuustwezel, horen.

Wij wensen u, uw familie en vrienden  
een zalig kerstfeest en een gelukkig en 
voorspoedig nieuw jaar. 

Jos van Hasselt 
Voorzitter N-VA Wuustwezel

Wist je dat …
er voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober in Wuustwezel 13 893 geldige stemmen werden uitgebracht?

31,1 procent van de Wuustwezelse kiezers voor de provincieraadsverkiezingen op de N-VA heeft gestemd? De N-VA was daarmee de 
grootste partij.

497 mensen blanco of ongeldig hebben gestemd?

onze plaatselijke kandidaat, Chil Brant, op de volledige provincieraadslijst van de N-VA 3 844 voorkeurstemmen behaalde, maar jammer 
genoeg niet werd verkozen?

er bijna 1 000 mensen niet kwamen opdagen om hun stem uit te brengen? Een beter motief om de stemplicht af te schaffen kan men 
moeilijk bedenken.

minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op diezelfde lijst bijna 50 000 voorkeurstemmen kreeg, en lijsttrekker 
Luk Lemmens meer dan 43 000?

N-VA Wuustwezel wenst u fijne feestdagen 
en een prachtig nieuw jaar!
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Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad

Koen Van Putte
Gooreind, 52 jaar

Koen is al zes jaar fractievoorzitter 
en ontpopte zich tot oppositielei-
der. Hij weet met zijn dossierken-
nis vaak het vuur aan de schenen 
te leggen van het CD&V-bestuur 
en voert mee oppositie zoals de 
N-VA het interpreteert: streng 
als het moet, opbouwend als 
het kan. Hij was in de aflopende 
bestuursperiode ook lid van de 
politieraad.

Amber Vermeiren
Wuustwezel, 24 jaar

Amber is de ‘coming lady’ van 
N-VA Wuustwezel. Ze is com-
municatiemedewerker op het 
kabinet van Ben Weyts en is 
dus dagdagelijks politiek actief. 
Amber is tevens secretaris van de 
plaatselijke Jong N-VA-afdeling 
en is vooral geïnteresseerd in de 
thema’s mobiliteit, milieu, vrije 
tijd en jeugd.

Eric Holemans
Gooreind, 57 jaar

Eric is eigenaar van dagbladhan-
del ‘Den Holemans’ in Gooreind 
en hem voorstellen is wellicht 
voor veel mensen een open deur 
intrappen. Hij heeft al zes jaar in 
de gemeenteraad op de teller en 
is vooral bezig met economie en 
veiligheid.

Ben Gagelmans
Loenhout, 38 jaar 

Ben is een landbouwerszoon die zijn 
sporen verdiende als ondernemer. 
Momenteel is hij eigenaar en uitbater 
van Café De Far West in Loenhout. 
Hij hoopt op een positieve manier 
zijn bijdrage te kunnen leveren in de 
gemeenteraad, vooral in de domeinen 
ruimtelijke ordening, openbare werken, 
woonbeleid, economie en plattelands-
beleid.

Carrera Neefs
Wuustwezel, 22 jaar

Carrera werkt als kapster. In de verkie-
zingscampagne zette ze een ongelofelijke 
prestatie neer. Vanop de 22ste plaats werd 
ze verkozen dankzij een onverdroten inzet 
en voortdurend contact met de mensen. 
Wellicht kreeg ook u haar flyer in de bus. 
Carrera vindt de Vlaamse aangelegenhe-
den zeer belangrijk en wil zich daarnaast 
vooral inzetten voor dierenwelzijn en 
mensen met een beperking.
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N-VA blijft bewaker van onze waarden en normen
Onze nieuw verkozen burgemeester beweerde in de stemtest van het Nieuwsblad tegen een hoofddoeken- 
verbod te zijn. De N-VA wenst volledige neutraliteit in publieke ruimtes en zal dus alles in het werk stellen 
om te vermijden dat deze neutraliteit geschonden wordt achter onze gemeenteloketten.

De CD&V van Kalmthout legde op de eerste  
gemeenteraad na de verkiezingen een nieuw  
zwembadreglement ter goedkeuring voor, waarmee 
het dragen van een boerkini toegelaten zou worden.  
Uiteraard was de timing, na de gemeenteraads- 
verkiezingen, niet toevallig gekozen. Men had het 
duidelijk niet aangedurfd het oordeel van de kiezer 
hierover te kennen.

N-VA Kalmthout was verontwaardigd, maar reageerde 
zeer gepast met een open brief op Facebook, die  
veel bijval kende. Gevolg is dat het nieuwe zwembad- 
reglement geschorst is en dat CD&V haar huiswerk 

opnieuw zal maken, hopelijk wel rekening houdend 
met het volksprotest.

Ook in Wuustwezel zal de N-VA blijven ijveren  
voor neutraliteit achter de loketten en erover  
blijven waken dat onze waarden en normen geres-
pecteerd worden. Dat dit meer dan nodig is, bleek 
ook uit het feit dat men vorig jaar in Lagere School  
’t Blokje het Kerstfeest heeft proberen te wijzigen  
in … Winterfeest. De N-VA heeft hier toen op de  
gepaste manier op gereageerd, waardoor het  
Kerstfeest is gebleven.

Nieuw politiekantoor: a win for life
Op 21 september werd het nieuwe politiekantoor in hartje Wuustwezel officieel geopend. De politiezone 
heeft daarvoor een huurcontract voor 30 jaar afgesloten. De N-VA is van mening dat de gemeente beter een 
gebouw had aangekocht. 

De aanwezige N-VA-delegatie, die een rondleiding 
kreeg van de korpschef, was danig onder de indruk 
van de kwaliteitsvolle afwerking van het nieuwe  
gebouw. Ook de operationele infrastructuur voldoet 
aan de hoge hedendaagse eisen. De nieuwe infrastruc-
tuur zal bijdragen aan de veiligheid van onze burgers 
en ons hardwerkende korps. 

Toch heeft de N-VA bedenkingen bij de financiering 
van het gebouw. In tegenstelling tot het oude politie-
kantoor op de Bredabaan werd het nieuwe gebouw 
niet aangekocht. Er werd een huurcontract afgesloten 
met de eigenaar voor een bedrag van 5 000 euro per 
maand en met een looptijd van maar liefst 30 jaar. Dat 
betekent een totale huuruitgave van 1,8 miljoen euro 
(!), te bekostigen door de belastingbetaler van politie-
zone Grens.

Een prachtig staaltje van ondernemerschap van de 
projectontwikkelaar, die eigenlijk een soort ‘win for 
life’ won. Bijkomend werd de huur van het oude politie- 

kantoor, dat tijdelijk nog gebruikt zal worden, door 
het gemeentebestuur verminderd met 5 000 euro per 
maand, wat 60 000 euro minder inkomsten voor onze 
gemeente betekent op jaarbasis.

Het spreekt voor zich dat de N-VA grote vraagtekens 
plaatst bij deze onoordeelkundige besteding van belas-
tinggelden.



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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
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