Kom op 17 december naar de markt van
Kalmthout en steun de Music for Life-actie ten
voordele van Kon-Tiki
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Op naar een nieuw belangrijk jaar
Beste Kalmthoutenaar,
December, kerst en nieuwjaar brengen ons in de sfeer van
feesten en wensen. We kijken uit naar 2017 en maken nieuwe
plannen.
De N-VA blijft bekommerd om heel onze gemeenschap. We ijveren voor verandering en vooruitgang om Kalmthout nog beter
te maken om er te wonen.

economie moet ondersteund worden. Ook mobiliteit is een
prioriteit.
2017 wordt een belangrijk jaar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. N-VA Kalmthout is alvast begonnen
aan de voorbereidingen. We zullen met een gemotiveerde ploeg
klaar staan!

Als grootste oppositiepartij werken we constructief mee zowel
in de gemeenteraad als in het OCMW. De vele dossiers bij alle
beleidsdomeinen volgen we nauwlettend op en worden binnen
onze fracties besproken.

We klinken op 2017 op onze N-VA-nieuwjaarsreceptie, die we
organiseren samen met onze buurtgemeenten uit de Noordrand.
N-VA Brecht, Wuustwezel, Essen en Kalmthout nodigen u uit
op zondag 5 februari vanaf 10.30 uur in feestzaal Molenhof te
Brecht. Als gastspreker verwelkomen
we Vlaams minister Ben Weyts.

We willen ons verder inzetten voor het lokaal sociaal beleid, met
het oog op financiële haalbaarheid. Ook op het vlak van wonen,
in allerlei vormen en voor ieders beurs, ligt er nog veel werk op
de plank. De dorpskernen verdienen alle aandacht en de lokale

Mogen de feestdagen voor u en al uw
geliefden hartverwarmend zijn en 2017
een mooi jaar in goede gezondheid.
Dat is alvast onze wens.
Greet Dries, voorzitter
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Op gesprek

Op vrijdag 25 november 2016 nodigden we Koen
Metsu en Nadia Sminate uit voor een sofagesprek over
terrorisme en radicalisering.
Ook Jong N-VA Kalmthout bruist. Zij nodigen u graag
uit op hun gespreksavond op vrijdag 13 januari 2017
om 20u in ’t Centrum in Heide met als gastspreker
Matthias Diependaele - fractievoorzitter in het Vlaams
Parlement.

Dorpsdag Heide-Kalmthout
Naar goede gewoonte was ook dit jaar N-VA Kalmthout aanwezig op de
dorpsdag van Heide-Kalmthout.
Bezoekers konden aan onze welgekende goudgele N-VA-stand, verzorgd door
het jongerenbestuur, terecht voor een praatje, een drankje en informatie.
Het enthousiasme, de positieve reacties en een stralende zon maakten er een
geslaagde dag van. Wij hopen u alvast volgend jaar (weer) te zien!

Domien Arnold verkozen als voorzitter Jong N-VA Kalmthout
Op dinsdag 29 november hield Jong N-VA Kalmthout haar bestuursverkiezingen. De jongeren verkozen Domien Arnold
tot nieuwe voorzitter van het jongerenbestuur. Hiermee volgt hij Gilles Delcroix op. Stephanie Devos blijft op post als
secretaris en David Cleiren werd herkozen als penningmeester. Bart Jambon, regiocoördinator Groot-Antwerpen, kwam de
verkiezingen waarnemen.Het nieuwe jongerenbestuur telt in totaal negen leden.
“Een geëngageerde ploeg die ik de komende twee jaar met trots zal leiden”, aldus Domien
Arnold. “Met de vele acties op het programma willen we de Kalmthoutse jongeren, maar
ook de Kalmthoutenaar in het algemeen, betrekken en warm maken voor politiek.
We zitten daarnaast ook niet stil: zo gaan we op 17 december tussen 8 en 12 uur op
de markt van Kalmthout soep verkopen voor Music for Life. Als goed doel kozen we
Kon-Tiki, een Kalmthoutse instelling voor meervoudig gehandicapte kinderen en
jongvolwassenen. Iedereen welkom voor een lekkere tas zelfgemaakte soep!
(V.l.n.r.) Gilles Delcroix, Eva Weyns, Philip Smolders, Dominic Potters, Domien Arnold, Stephanie Devos, David Cleiren, Max Van de Poll.(Afwezig: Lieselore Goossenaerts)
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Provincie Antwerpen klaar voor grootschalige hervorming
De provincie Antwerpen staat voor een grootschalige hervorming en een stevige
afslanking. Begin juli besliste de Vlaamse Regering over de hervorming, maar dankzij de
N-VA is het provinciebestuur goed voorbereid op de veranderingen.
Concreet zal de provincie niet langer bevoegd zijn voor persoonsgebonden zaken
zoals jeugd, sport, cultuur en welzijn. Vanaf 1 januari 2018 zullen deze taken worden
overgenomen door de Vlaamse overheid of door de lokale besturen.
Vanaf 2019 gaat dan ook het aantal provincieraadsleden naar omlaag. Er zullen slechts
39 provincieraadsleden en 4 gedeputeerden overblijven, nu zijn dat er respectievelijk 72
en 6.
Het provinciebestuur zal verschillende instellingen overdragen aan andere
bestuursniveaus. Ook zal de provincie flink moeten besparen. Toch komt er dankzij de
N-VA zeker geen belastingverhoging in de provincie Antwerpen.
De provincie zal ook blijven investeren. Zo zijn in de Gildekamersstraat in Antwerpen de werken aan DIVA, het nieuwe museum en
belevingscentrum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant in volle gang.
Ook wat betreft de grondgebonden materies zoals Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit blijft de provincie een belangrijke rol spelen. Denk
bijvoorbeeld aan de populaire fietsostrades die steeds meer fietsers kunnen bekoren. Ook in ruimtelijke processen blijft de provincie
ondersteuning bieden aan lokale besturen en andere partners.
Met deze hervorming is een belangrijke stap gezet in de richting van een kleinere, goedkopere en efficiëntere provincie. Dit is een
belangrijke basis om in de volgende legislatuur een volgende stap te zetten met het provinciaal niveau. Als N-VA waken wij erover dat de
provincie de mensen op termijn minder zal moeten kosten.
Kris Geysen,
Voorzitter provincieraad

KALMTHOUT IN BEELD
Fotokwis
Een gekend plekje in Kalmthout? Weet u
waar de foto genomen is? Stuur dan voor
31 januari de exacte locatie van de foto
naar stephanie.devos@n-va.be en maak
kans op een mooie prijs. Wij bezorgen het
bij u thuis.
Wees zo precies mogelijk in uw antwoord.
Schiftingsvraag: hoeveel deelnemers hebben deze vraag juist beantwoord?
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De Verandering Werkt. Ook voor u!
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Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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