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Veilig thuis in een welvarend Wuustwezel

Ben Gagelmans op N-VA-lijst
De 37-jarige Loenhoutse ondernemer Ben Gagelmans 
zal een van de topplaatsen bekleden op de N-VA-lijst en 
onderstreept hiermee zijn politieke ambities. 

“Al vele jaren heb ik mij op verschillende manieren ingezet voor de 
Loenhoutse maatschappij”, zegt Ben. “Ik vond dat nu de tijd was aan-
gebroken om dit via de politiek te doen.”

Tijd voor verandering
Ben heeft al een succesvolle carrière als ondernemer achter de rug. 
Hij is van oordeel dat het niet gezond is dat één partij al 40 jaar aan 
de macht is en vindt dan ook dat het tijd is voor verandering. Hij is 
een gekende persoon in Loenhout en steekt zijn doelstellingen in de 
politiek niet onder stoelen of banken.

Mee besturen
Ben: “De N-VA is de partij die het sterkst aanleunt bij mijn politieke 
ideeën. Haar visie op de maatschappij, het ondernemerschap en ruimtelijke ordening spreekt mij geweldig aan. Vandaar dat ik blij 
ben dat de partij mij de kans geeft een stap te zetten in de politiek. En ja, het is mijn ultieme doelstelling om mee te kunnen bestu-
ren.”

Sterke troef
Voorzitter Koen van Putte is uitermate verheugd dat Ben Gagelmans de N-VA-ploeg komt versterken. “In onze gemeente is het niet 
altijd evident om als ondernemer de nek uit te steken via de politiek. Ben doet dit wel en wij zijn ervan overtuigd dat wij hiermee in 
Loenhout en de ganse gemeente een zeer sterke troef in handen hebben.”

Aperitiefgesprek over 
energie
Zondag 15 juli
11 uur
’t Schoolhuis 
Theo Verellenlaan 88, Gooreind

Gastspreker is Kamerlid en energiespecialist Bert Wollants.
Iedereen van harte welkom!
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De Verandering werkt, ook in de provincie (p. 3)N-VA wil burgerbegroting en bouwcollege (p. 2)
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Toerisme Wuustwezel zoekt 
medewerkers
Emile Speltincx en Chil Brant, beiden lid van vzw Toerisme 
Wuustwezel, roepen alle bewoners op om mee te werken aan 
het toeristische aanbod van de gemeente.

Bent u geïnteresseerd in toerisme? Wilt u mee  
projecten uitwerken? Of maakt u graag deel uit van  
de algemene vergadering en/of de raad van bestuur?

Neem dan snel contact op met de dienst  
toerisme op telefoonnummer 03 690 46 43  
of via toerisme@wuustwezel.be

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober
N-VA wil burgerbegroting en bouwcollege
N-VA Wuustwezel is al een aantal maanden ijverig in de weer om een duidelijk en transparant  
verkiezingsprogramma te schrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De N-VA wil  
u een waardig alternatief aanbieden voor het huidige bestuur. Met nieuwe, frisse ideeën willen wij  
de Verandering naar Wuustwezel brengen. Het volledige verkiezingsprogramma kunnen wij op dit  
ogenblik nog niet bekendmaken, maar we lichten al een klein tipje van de sluier op.

Met de N-VA in het bestuur zal er zeker werk worden  
gemaakt van de burgerbegroting, waarbij u de mogelijkheid 
krijgt voorstellen te doen voor het toewijzen van een  
nog te bepalen budget. Wij zijn ervan overtuigd dat de  
meeste mensen minder bereid zijn om jarenlang in een  
wijk- of adviesraad te zetelen, maar wel enthousiast kunnen 
worden gemaakt om gedurende enkele weken een burger- 
begroting mee vorm te geven.

Een andere vernieuwing zal het inrichten van een bouw- 
college zijn. Dat zal op geregelde tijdstippen samenkomen.  
Dit bouwcollege zal worden gevormd door de burgemeester, 
de schepen en hoofdambtenaar van ruimtelijke ordening,  
en eventuele andere actoren van de overheid. Op dit bouw- 
college zullen ondernemers en particulieren hun bouw- 
plannen kunnen komen toelichten. Het voordeel is dat er een 
samenwerking tot stand kan komen tussen de verschillende  
partijen vanaf het prilste begin van een bouwproject. Dit zal 
de privaat-publieke samenwerking zeker ten goede komen.

Jaarrekening gemeente 2017

Gemeentebestuur voert 
niet alle beloofde  
investeringen uit
Recent werd op de gemeenteraad de jaarrekening 
van 2017 voorgesteld. Zeer veel cijfermateriaal, 
waar onze specialist Vic Peiten zijn weg wel in 
vindt.

“De algemene toestand van de financiën is goed”, zegt Vic.  
“Al valt het wel op dat er een groot verschil is tussen de  
geplande en de gerealiseerde investeringen. De oorzaken 
hiervan zijn uiteenlopend, maar het belangrijkste gevolg is 
dat het gemeentebestuur niet alle beloofde investeringen zal 
uitvoeren.”

Tevens wenst Vic nog aan te 
stippen dat de N-VA deze  
legislatuur voorstelde de  
opcentiemen te verlagen,  
maar hier in de gemeenteraad 
geen meerderheid voor vond.

Vic Peiten,  
gemeenteraadslid

?
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De Verandering werkt, 
ook in de provincie
Ook binnen de provincie hebben onze  
Antwerpse gedeputeerden Luk Lemmens en 
Jan De Haes de verandering weten binnen te 
brengen. Gedeputeerde Luk Lemmens uit het 
arrondissement Antwerpen legt uit: “We slank-
ten het provinciale niveau grondig af, waarbij 
de domeinen sport, jeugd, cultuur, welzijn en 
de intercommunales verdwenen bij de Vlaamse 
provincies. Vanaf nu focussen we ons louter op 
de grondgebonden bevoegdheden zoals de aan-
leg van onze fietsostrades.” 

“Onze Antwerpse N-VA-fractie wist mee een reële  
besparing door te voeren op de begroting. De dotaties aan 
partijen en fracties werden met 15 procent afgebouwd”, 
aldus gedeputeerde Lemmens. “Daarnaast werd onder 
impuls van minister Homans beslist om het aantal  
gedeputeerden terug te schroeven van 6 naar 4 en het  
aantal provincieraadsleden van 72 naar 36. Maar zolang  
de provincies bestaan, willen wij op het beleid wegen en 
gaan voor goed bestuur.”

Mooie realisaties
Kandidaat-provincieraadslid voor onze gemeente Chil 
Brant legt uit: “Als kandidaat voor de provincieraads- 
verkiezingen wil ik mijn steentje bijdragen aan het project 
dat onze partij binnen de provincie uitbouwt. We zullen 
verdergaan op de ingeslagen weg van bestuurlijke  
hervormingen. Als grootste fractie in het huidige  
Antwerpse provinciebestuur kunnen we best trots zijn  
op het werk dat we al geleverd hebben.” Zo hebben we  
als partij al kunnen voorzien in een geslaagde afslankings- 
operatie, de aanleg van fietsostrades die belangrijke  
bovenlokale verbindingswegen zijn geworden, de Nota 
Ruimte die de ruimtelijke wanorde in onze provincie  
een halt moet toeroepen, en de uitbouw van onze  
groendomeinen.”

Chil Brant neemt de 16de plaats in op de kieslijst van de 
N-VA voor de provincieraad. Die wordt, net zoals de  
gemeenteraad, verkozen op 14 oktober.

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 de Bredabaan toch drie weken volledig 
werd afgesloten vanaf de Bosduinstraat in 
Gooreind tot aan de Essensteenweg in  
Brasschaat.

  dat de N-VA het bestuur motiveerde om 
doortastender op te treden tegen de  
aannemer om de volledige afsluiting te  
voorkomen.

  dat er uiteindelijk, tot genoegen van vele 
inwoners en handelszaken, toch beperkt 
verkeer mogelijk was in het weekend. 

  dat de fontein in het gemeentepark eigenhan-
dig door schepen Kris Van Looveren weer in 
dienst werd gezet.

Luk Lemmens,  
gedeputeerde

Chil Brant,  
kandidaat-provincieraadslid

Noteer alvast in uw agenda: 

  Barbecue:  
zaterdag 30 juni 
’t Schoolhuis 
Theo Verellenlaan 88, Gooreind

  Verkiezingsevenement:  
zaterdag 1 september



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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


