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VU: GREET DRIES, GROENDREEF 12, 2920 KALMTHOUT

V.l.n.r. Greet Dries, Geert
Bourgeois, Clarisse De Rijdt,
Jef Duerlo en Jan Van Esbroeck.

 almthouts Volksvertegenwoordiger Jan Van Esbroeck, samen met onze
K
Vlaams minister-president en de vertegenwoordigers van de vzw Synagoge
Heide-Kalmthout en van de Joodse gemeenschap en de beheerder van de synagoge.

Geert Bourgeois bezoekt synagoge
Op 5 september bezocht Vlaams minister-president Geert Bourgeois de Kalmthoutse synagoge. Die staat
sinds 1995 leeg en werd in 2007 een beschermd monument. Door de toekenning van een erfgoedpremie is er
nu goede hoop dat de synagoge in de nabije toekomst gerenoveerd kan worden. De volgende uitdaging is het
gebouw weer een religieuze functie geven en het toegankelijk maken voor het grote publiek.
“Ik wil benadrukken dat de overheid zelden zoveel moeite heeft
moeten doen om een premie te kunnen uitreiken”, zegt Vlaams
minister-president Geert Bourgeois. “Deze synagoge heeft immers een zeventigtal eigenaars. We moesten op zoek naar een
akkoord van alle eigenaars voor we verder konden met dit
dossier.” Gemeenteraadslid Jan Van Esbroeck: “We zijn blij dat
de boeiende geschiedenis van dit heel bijzonder stuk erfgoed in
Kalmthout niet zal verdwijnen. Dankzij de steun van de Vlaamse
Regering kunnen we het ergste verval te voorkomen. We
danken ook alle gedreven vrijwilligers van de vzw Synagoge

10 november om 20 uur
Keienhof Putsesteenweg 133
2920 Kalmthout
Jong N-VA Kalmthout nodigt u uit voor een
gespreksavond met Valerie Van Peel uit. Zij vertelt
u meer over het sociaal beleid van de N-VA.
Enkele thema’s die aan bod zullen komen zijn
het toelatingsexamen (tand)arts, de artsenquota,
het leefloon van drugsverslaafden en het OCMW.
Nadien bieden wij u graag een drankje aan.

Heide-Kalmthout, omdat zij de uitdagingen in dit complexe dossier aangaan en zo de eerste grote stap naar herstel en herwaardering van de synagoge mogelijk maken.” Ook gemeenteraadslid
Clarisse De Rydt is tevreden: “Op Open Monumentendag in 2002
werd het belang van de restauratie van de synagoge zeer duidelijk. Het is de enige plattelandssynagoge op de Europese route.
Vanaf dan heeft de werkgroep zich onophoudelijk ingezet om
dit dossier in de kijker te houden. Ere wie ere toekomt. Eindelijk
komt er schot in de zaak, met dank aan de jarenlange strijd van
de werkgroep.”

Gespreksavond met Valerie Van Peel
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Een historische dag

Catalonië kiest voor
onafhankelijkheid
Op zondag 1 oktober vond het Catalaans onafhankelijkheidsreferendum plaats. De overgrote meerderheid – negentig procent van de Catalanen die
gestemd hebben – koos voor de onafhankelijkheid.
Gemeenteraadsleden Jan Van Esbroeck en Stephanie Devos trokken als internationale waarnemers
naar Barcelona om de gebeurtenissen doorheen de
dag te volgen. Ze keken erop toe dat de stemming
correct verliep en probeerden de democratische
kwaliteit van het referendum mee te garanderen.
“Het was een dag die werd
overschaduwd door geweld”,
vertelt Jan Van Esbroeck.
“De Spaanse politie gooide
alles in de strijd om te verhinderen dat de Catalanen
hun stem konden uitbrengen.
Ze beukten deuren van kiesbureaus in en namen stembussen in beslag. Zo’n vijftien
procent van de stembureaus
kon bijgevolg niet openen.
Maar nog erger, ze verwondden 900 mensen en schoten
met rubberkogels. Dit is een
democratie onwaardig.”

Dag vol emoties

Ondanks het zware politiegeweld en zo’n 700 000 vernietigde stemmen, hebben 2,3
miljoen Catalanen hun stem
toch kunnen uitbrengen.
Het antwoord op de vraag
naar onafhankelijkheid was
overduidelijk ‘Sí!’.
“De vastberadenheid en
het enthousiasme van de
Catalanen was bewonderenswaardig”, benadrukt
Stephanie Devos. “Ik heb een
oude vrouw ontmoet die het
koste wat het kost haar stem
zou uitbrengen. Na enkele
uren wachten, opende het
stembureau en kon ze naar
binnen. Eens binnen bleek
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dat de Spaanse politie de
stemsoftware had gehackt,
waardoor stemmen niet
mogelijk was. “Naar huis
gaan? Geen denken aan!”
zei ze. Bij het uitbrengen van
haar stem vloeiden de tranen
over haar wangen. De sfeer
was intens en emotioneel.”

Geschiedenisboeken

Jan en Stephanie verlieten
Catalonië met gemengde
gevoelens: “Dat een stemgang op zo’n manier moet
verlopen in een democratisch
land, in een EU-lidstaat, houden wij niet voor mogelijk.
Toch was het ook een mooie
dag, want de Catalanen
hebben doorgezet. Zondag
1 oktober 2017 is een dag die
de geschiedenisboeken zal
halen.”
Op initiatief van Jan Van
Esbroeck werd in het Vlaams
Parlement recent een resolutie die het Spaanse geweld en
de intimidatie veroordeelt,
unaniem goedgekeurd. Naast
het veroordelen van het
geweld roept het parlement
op tot dialoog en dringt aan
op internationale bemiddeling. Geweld is immers nooit
de oplossing. Een volk heeft
het recht om over zelfbeschikking te stemmen.

 emeenteraadsleden Jan Van Esbroeck en
G
Stephanie Devos trokken als internationale
waarnemers naar Barcelona.
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Commotie rond bouwproject in Van Dammedreef

N-VA vraagt duidelijke visie gemeentebestuur
De bouwaanvraag voor twee keer zeventien appartementen in de Van Dammedreef lokte heel wat
protest en discussie uit. Dat had nochtans voorkomen kunnen worden, vindt N-VA Kalmthout.
Door toedoen van het schepencollege bestaat er geen ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit gebied. Grondeigenaars die
iets willen maken van hun terrein, krijgen van het bestuur
geen uitsluitsel over wat er nu wel of niet mag. Dat zorgt
voor onrust in verschillende buurten in onze gemeente. De
betrokken buurtbewoners reageren hierop terecht ongerust,
omdat ook zij niet weten wat er nu wel of niet kan.

Verantwoordelijkheid opnemen

“Het schepencollege moet communiceren met zijn inwoners en de projectontwikkelaars. De burgemeester moet
zijn verantwoordelijkheid opnemen en moet duidelijk

maken waar hij naar toe wil”, vindt gemeenteraadslid Jan
Van Esbroeck. “Wat zal het nu zijn? Mag het of mag het
niet? De Kalmthoutse burgemeester en schepenen hebben
klaarblijkelijk een gebrek aan visie. Willen we nu een groen
Kalmthout of niet? Zij moeten nu maar eens keuzes maken
over waar ze met onze mooie heidegemeente naartoe willen.”
“We moeten de slogan ‘Kalmthout, als je van de natuur
houdt’ ook omzetten in daden”, zegt fractieleider Jan Van
Esbroeck. “Op de volgende gemeenteraad zal ik het schepencollege hierover ondervragen.”

Kalmthout in beeld: fotokwis
Het juiste antwoord van de fotokwis in onze juni-editie was het monument
voor de bibliotheek van Kalmthout ter nagedachtenis van Karel Vroom.
Proficiat aan Linda Meyntjens! Zij was de winnares en ontving twee
cadeaubonnen van VVV Toerisme Kalmthout.

at,
Profici !
Linda

Maakt u ook graag kans op een mooie prijs? Raad dan waar onderstaande
foto is genomen. Stuur uw antwoord voor 1 december 2017 naar
stephanie.devos@n-va.be. Wees zo precies mogelijk in uw antwoord.

Schiftingsvraag:
Hoeveel deelnemers zullen
deze vraag juist beantwoord
hebben voor 1 december?

www.n-va.be/kalmthout

“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

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.

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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