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De geboorte van Jong N-VA Wuustwezel
Op 27 oktober werd in café De Zwaluw in Loenhout, 
in aanwezigheid van minister van Binnenlandse 
Zaken Jan Jambon, de plaatselijke afdeling van Jong 
N-VA boven de doopvont gehouden.
Voorzitter Joris Van Hecke zei in zijn openingsspeech dat de 
jongeren het N-VA-verhaal ten volle mee zullen uitdragen en zei 
verder: “Het doe mij ontzettend veel plezier hier zoveel jonge 
mensen te zien die ons verhaal genegen zijn. Ik ben ervan over-
tuigd dat we met succes onze afdeling verder kunnen uitbouwen 
en de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
mee gaan ondersteunen.”

Ook Jan Jambon had nog een goede raad voor de jongeren: “Blijf 
jezelf, blijf onder de jonge mensen komen en spendeer niet over-
dreven veel tijd aan vergaderingen en dergelijke. Kortom, draag 
de N-VA-boodschap op straat uit, tussen je vrienden en andere 
sympathisanten.” Met deze wijze woorden van de belangrijkste 
man van dit land (volgens voorzitter Joris Van Hecke) werden de 
gratis vaten aangezet en volgde er een gezellige onderhoudende 
avond.

Europese kaart geeft mensen 
met beperking voordelen
Op de gemeenteraad van oktober diende de N-VA 
een bijkomend agendapunt in voor de erkenning  
van de European Disability Card voor mensen met 
een beperking.

Mensen met een beperking ondervinden vaak problemen bij 
deelname aan cultuur-, sport- of andere vrijetijdsbestedingen. 
Met de nieuwe Europese kaart kunnen zij hun beperking mak-
kelijk aantonen, waardoor ze sneller kunnen genieten van een 
toegangskorting of andere voordelen.

In 2007 lanceerde N-VA’er Pieter Paul Moens, die zelf een autis-
mespectrumstoornis heeft, het idee van de European Disability 
Card. Hij kreeg al snel de steun van parlementslid Helga Stevens 
en toenmalig staatssecretaris Elke Sleurs. Haar opvolgster Zuhal 
Demir heeft er nu mee voor gezorgd dat de kaart realiteit is gewor-
den. Sinds 19 oktober dit jaar kan de kaart aangevraagd worden.

De N-VA stelde in de gemeenteraad voor:
  Om op vertoon van deze kaart voordelen of kortingen toe te 

kennen bij de eigen gemeentelijke organisaties.

  Dat de gemeente zich aanmeldt als partner op de website van 
de European Disability Card.

  Dat de gemeente de lokale verenigingen aanmoedigt deze 
kaart te aanvaarden en zich aan te melden op de website.

  Dat de gemeente mensen met een beperking in onze gemeente 
informeert over de voordelen van de kaart.

 De meerderheid en de oppositie keurden ons voorstel unaniem 
goed.

 V.l.n.r. Penningmeester Robin Van Mol, bestuurslid Lowie 
Anthonissen, bestuurslid Jens Stoffelen, minister Jan Jambon, 
voorzitter Joris Van Hecke en secretaris Amber Vermeiren.

  Op pagina 2 leest u meer over enkele bestuursleden van Jong 
N-VA Wuustwezel. Joris Van Hecke werd in een vorig huis-aan-
huisblad al uitgebreid voorgesteld, Lowie Anthonissen komt in 
een latere uitgave nog aan het woord.

Wij nodigen iedereen uit 
om deel te nemen aan onze 

enquête 
‘Iedereen burgemeester’ via  
www.n-va.be/wuustwezel  

of deze QR-code.
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Wie is Amber Vermeiren?
Als ‘kind’ van Wuustwezel studeer ik momenteel Politieke Communicatie aan de  
Universiteit van Antwerpen. Van jongs af aan ben ik erg geïnteresseerd in maatschappelijke 
problemen en ik volg altijd nauwlettend het nieuws. De keuze voor de politiek was voor mij 
dan ook snel gemaakt.

Waarom koos je voor de N-VA?
Tijdens mijn studie werd het me alsmaar duidelijker dat het concept ‘België’ niet werkt. Het communautair probleem in ons land is 
een weg zonder einde. Vanuit deze visie heb ik er dus voor gekozen om me aan te sluiten bij de N-VA. Het is voor mij de enige partij 
die zal zorgen voor verandering. Zowel op het vlak van veiligheid en mobiliteit als op sociaal-economisch vlak trekt de N-VA  
Vlaanderen vooruit.

Hoe zie je de toekomst van N-VA Wuustwezel en jouw persoonlijke politieke toekomst?
De toekomst van N-VA Wuustwezel zie ik rooskleurig in. Samen zullen we ervoor zorgen dat de partij een gegeven wordt in  
Wuustwezel. We streven naar meer aandacht voor zowel jongeren als ouderen en mensen met een beperking, maar ook voor land-
bouwers, zelfstandigen en ondernemers. Binnenkort ga ik stage lopen als parlementair medewerkster in het Vlaams Parlement. Na 
mijn studies hoop ik verder te kunnen werken in het politieke landschap.   

Wie is Jens Stoffelen?
Ik ben in Wuustwezel opgegroeid en ik wil er blijven wonen. Ik zie mezelf 
als een hulpvaardig iemand die graag op de hoogte is van alles wat er rond-
om ons gebeurt. 

Naast de politiek ben ik ook heel veel bezig met sporten. Ik speel voetbal en 
zaalvoetbal, loop veel, van vijf kilometer tot marathons, doe aan thaibok-
sen en fitness.

Waarom koos je voor de N-VA?
Ik heb voor N-VA Wuustwezel gekozen door N-VA nationaal. Ik ben heel 
Vlaams ingesteld en zit op dezelfde golflengte met mijn kijk op België. 
Toen ik mij aansloot bij N-VA Wuustwezel zag ik één team voor mij dat er 
alles aan zal doen om onze bewoners verder te helpen en voor een zo goed 
mogelijke progressie van onze gemeente te zorgen.

Hoe zie je de toekomst van N-VA Wuustwezel en jouw persoon-
lijke politieke toekomst?
Ik wil me graag inzetten voor betere maatregelen en voorzieningen voor 
mensen die niet alleen in onze samenleving kunnen functioneren. Ook 
milieu, dierenwelzijn en mobiliteit liggen mij nauw aan het hart. Ik  
probeer mee van N-VA Wuustwezel de grootste politieke partij in de  
gemeente te maken.

Wie is Robin Van Mol?
Ik studeer momenteel elektromechanica aan de 
AP Hogeschool in Antwerpen. Naast het studeren 
ben ik actief in het studentenleven. Ik ben momenteel 
vicepreses van de faculteitsvereniging Technica. Ik 
woon al heel mijn leven in Gooreind.

Waarom koos je voor de N-VA?
Ik heb gekozen voor de N-VA, omdat ik onze Vlaamse 
waarden koester. De tradities en levenswijze die we 
in Vlaanderen kennen is iets waar we trots op mogen 
zijn. 

Hoe zie je de toekomst van N-VA Wuustwezel 
en jouw persoonlijke politieke toekomst?
Ik zie een mooie toekomst voor de N-VA in Wuustwe-
zel. Ook voor Jong N-VA, waarvan ik penningmeester 
ben. Bij elke verkiezing krijgen we meer stemmen. Als 
we die trend voortzetten, is er in 2018 heel wat moge-
lijk voor de N-VA in Wuustwezel.

Na mijn studies ben ik van plan me nog meer te 
verdiepen in de politiek. Ik wil iets kunnen betekenen 
voor de inwoners van Wuustwezel. Ik ben alvast zeer 
benieuwd naar mijn verdere toekomst bij de N-VA.
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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 werken in de Duinenstraat, volgens de sociale 
media, niet van een leien straatje ... euh dakje lopen.

  dat de burgemeester graag bomen ziet, maar dat de 
bewoners minder opgezet zijn met de afvallende 
bladeren.

  dat de gemeente in de dreven in Gooreind slechts 
twee keer per jaar het gras zal maaien en dat het ove-
rige onderhoud aan de bewoners wordt overgelaten.

  dat er nog steeds geen fietspad is tussen Gooreind en 
Maria-ter-Heide.

  dat er op de gemeenteraad van 25 september slechts 
drie agendapunten waren en de meeste oppositiepar-
tijen uit protest tegen de magere agenda gezamenlijk 
beslisten geen vragen te stellen of opmerkingen te 
maken en dat zij hun presentiegeld wegschenken aan 
een goed doel.

  dat Jong N-VA niet in de kijker liep tijdens de dorps-
dag, maar zich daar wel inzette voor mensen met 
een beperking.

  dat er op de verkaveling Achter d’Hoven 
een historische grondvervuiling zou zijn 
vastgesteld, maar dat dit probleem onder-
tussen is opgelost en OVAM een positief 
bodemattest kan afleveren.

Weetjes uit 
de gemeente

  Vic Peiten, 
gemeenteraadslid

  De N-VA kijkt erop toe dat de meerderheid 
de beloofde investeringen ook uitvoert.

N-VA neemt investeringen onder de 
loep
Ons gemeenteraadslid en budgetspecialist Vic Peiten uit 
Loenhout nam de investeringen tijdens deze bestuursperiode 
onder de loep. De beloofde investeringen zijn nog lang niet 
gerealiseerd.

“Dat blijkt ook uit een artikel in De Tijd. Volgens die bron was 
er voor deze bestuursperiode 14,6 miljoen euro aan inves-
teringen voorzien, maar werd er nog maar voor 8,5 miljoen 
geïnvesteerd”, zegt Vic. 

“Kunnen deze investeringen nog uitgevoerd worden voor het 
einde van deze bestuursperiode? Of is het net de bedoeling die 
te realiseren in het verkiezingsjaar 2018?” 

Ook in deze materie houdt de N-VA-fractie 
in de gemeenteraad de vinger aan de pols.

Koen Van Putte verkozen tot  
arrondissementeel voorzitter

Op 19 oktober organiseerde de N-VA in Deurne de driejaar-
lijkse arrondissementele verkiezingen.

Alle N-VA-leden hadden de mogelijkheid om deel te nemen 
aan de verkiezing van een voorzitter, een ondervoorzitter, een 
secretaris en 22 leden voor de partijraad.

Tot groot genoegen van iedereen van onze afdeling zag onze 
voorzitter en fractieleider in de gemeenteraad, Koen Van Putte, 
zijn mandaat verlengd worden.

Voor onze afdeling is het belangrijk dat Koen via dit mandaat 
een rechtstreekse lijn behoudt met de partijtop.

  V.l.n.r. voorzitter Koen Van Putte, ondervoorzitter 
Maarten Vanderhenst uit Antwerpen en secretaris 
Philip Cools uit Brasschaat.



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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